
    

 

 

Wine rePublic 
PREZENTACJA FIRMY I OFERTA WIN 

 

 

 

 
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z bogatą ofertą win, którą prezentujemy na 

kolejnych stronach naszego katalogu. Przedstawiamy także: 

• nasze doświadczenia winiarskie, 

• sprawdzone relacje z producentami i dostawami,  

• elastycze podejście do Państwa oczekiwań,   

• wyjątkowe i sprawdzone wina, które importujemy. 

 

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, żeby dopasować naszą propozycję do Państwa 

potrzeb.  

„bo Wino jest naszą pasją” 



Wine rePublic 

Demokratyzujemy Wino 

Jesteśmy bezpośrednim importerem i dystrybutorem wina 

 Każde nasze wino opowiada historię – właściciela winnicy, 

powodu powstania, sposobu przygotowania, pomysłu na 

degustację. To nie tylko dowód na wyjątkowość win, ale 

także sztuka opowiadania o winie, którą staramy się dzielić po 

to, aby każdy z naszych klientów mógł dokonywać 

satysfakcjonujących wyborów.  

Selekcji win dokonujemy osobiście podczas spotkań 

z producentami i na profesjonalnych degustacjach. 

 

Prowadzimy certyfikowaną szkołę wiedzy o winie Wine&Spirit 

Educational Trust. 

Jesteśmy członkiem Court of Master Sommeliers, polskiego  

i amerykańskiego stowarzyszenia sommelierów. 

Mamy bogate doświadczenie konsultingowe, które pozwala nam 

lepiej zrozumieć potrzeby klientów i wspólnie tworzyć korzystne 

i satysfakconujące rozwiązania. 

 

 

Wina które sprowadzamy: 

• tworzone są w niewielkich, rodzinnych winnicach, nastawionych na jakość i niszowość, a nie masową 

produkcję, 

• powstają z lokalnych, typowych dla regionu szczepów, często niespotykanych nigdzie indziej na świecie 

przygotowane są w oparciu o naturalne i ekologiczne metody winifikacji, często niefiltrowane, z jak 

najmniejszym udziałem składników chemicznych, 

• są nie do kupienia w sieciach handlowych, sklepach czy supermarketach, 

• charakteryzują się bardzo dobrym wskaźnikiem jakości do ceny, ale przede wszystkim są tworzone przez 

ludzi z wielką  pasją, troską i oddaniem. 

 

Dodatkowo proponujemy szkolenia z wiedzy o winie i degustacje naszych win, prowadzone przez 

certyfikowanego sommeliera.  

Szymon Milonas wraz z zespołem 
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Demokratyzujemy Wino 

 

Nazwa: Villa d’adige Bianco  

Szczepy: garganega/chardonnay Producent: Parolvini 

Okrągłe i dojrzałe wino z lokalnego szczepu Garganega i międzynarodowego Chardonnay. Dobry balans 
między kwasowością a owocowością poza je bezpiecznie serwować na przyjęciach lub jako wino domowe 

 

Nazwa: Gerberas Blanco  

Szczepy: macabeo Producent: Bodegas Borsao 

Urzekające wino z pięknego lokalnego szczepu. Aromatycznie owocowe z wyrazistym melonem 
miodowym i skórką limonki, której łagodna goryczka obecna jest też razem z aromatem skórki 
pomarańczy w smaku i przyjemnie odświeża podniebienie. Orzeźwiające wino w intrygującej butelce z 
gerberem na etykiecie.  

 

Nazwa: Cape Pride  

Szczepy: chenin blanc, chardonnay Producent: Alvi’s Drift 

Jasny, słomkowy kolor. Eleganckie, dojrzałe i pełne wino. Chenin Blanc nadaje dojrzałe aromaty 
nektarynki, a Chardonnay, charakteryzujący się delikatną beczkową nutą, nadaje aromaty brzoskwini i 
melona. Kwasowość jest dobrze zrównoważona, dzięki czemu smak jest pełny, a finisz długi. Owocowe 
aromaty białych brzoskwiń i nektarynek dominują zarówno w nosie, jak i na ustach. Idealne do potraw 
rybnych, sałatek oraz drobiu. 

 

Nazwa: Falanghina Benevento             

Szczepy: falanghina Producent: La Guardiense 

Przyjemna, intensywnie żółta barwa, zapach dojrzałych cytrusów i kwiatów polnych  
z nutami miodu. Wino aksamitne w ustach, miękkie i delikatne niemniej jednak długie i z charakterem, 
Swą półwytrawność zawdzięcza naturalnym procesom, a nie sztucznemu dosładzaniu, stąd cieszy 
zarówno strukturą smaku jak i zapachu. 

 

Nazwa: Green Sun  

Szczepy: rivaner (Müller Thurgau) Producent: Weingut Sommer (Niemcy) 

Wina tworzone w winnicach Sommera kierują się zasadą jak najmniejszej ingerencji sztucznych środków 
w uprawę winorośli. Winnica jest prowadzona w sposób organiczny i przyjazny środowisku. Green Sun 
jest winem o lekkim kwiatowo-owocowym aromacie, pojawiają się również przyjemne ziołowe nuty. 
Swietny do samodzielnego picia. W kuchni sprawdzi się w połączeniu z daniami wegetariańskimi.   

 

Nazwa: Villiera Down to Earth White  

Szczepy: sauvignon blanc, semillion Producent: Villiera Wines (RPA) 

Wyrazisty i orzeźwiający kupaż szczepów sauvignon blanc i semillon o delikatnej nucie zielonego 
pieprzu i marakui. Dość złożone na podniebieniu, z wyraźnie wyczuwalnym ziołowym i trawiastym 
posmakiem. Jego gładkość i harmonia sprawia, że z przyjemnością sięga się po kolejny kieliszek. 

 

Nazwa: Scheurebe Spatlese (półsłodkie)  

Szczepy: scheurebe Producent: Weingut Sommer (Niemcy) 

Odmiana stworzona ze skrzyżowania lokalnych szczepów z Rieslingiem. Dzięki temu powstały winogrona, 
które dość szybko dojrzewają tworząc aromatyczne wina. Charakterystyczne dla odmiany są aromaty 
czarnej porzeczki, mango, mandarynki, a nawet dojrzałej gruszki. Wina mają potencjał do starzenia i w 
pózniejszych latach pojawiają się nuty brzoskwiniowe i różane. 
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Nazwa: Slow Chenin Blanc   

Szczepy: chenin blanc Producent: False Bay (RPA) 

Bogate aromatycznie i wyraziste smakowo Chenin Blanc, świetnie pasuje do intensywniejszych dań z białym 
mięsem czy rybami. Pełne i dojrzałe wino o aromacie owoców tropikalnych i dojrzałych jabłek. Dojrzałe 
aromaty będą dobrze komponować się z jogurtowymi i śmietanowymi sosami i tłustszymi rybami 

 

Nazwa: Esperanza Verdejo viura  

Szczepy: 85% verdejo 15% viura Producent: Bodega Avelino Vegas 

Winnica z najwyższych partii Ruedy (400-600 mnpm) i jedna z najstarszych w regionie. Orzeźwiające 
połączenie dwóch różnych odmian winogron – aromatycznego Verdejo, które jest endemiczną odmianą 
dla Ruedy oraz Viury, która dodaje winu kwasowości. Delikatne, 
 z wyczuwalnymi kwiatowymi aromatami. W smaku urzekające owoce tropikalne i cytrusy  
z lekkim aromatami ziół i nektarynek. Klasycznie do paelli z owocami morza, kalmarów. Świetne też solo.  

 

Nazwa: Manzoni Bianco     

Szczepy: manzoni  Producent: Rechsteiner  

Włoskie wino z polską duszą, tworzone w małej winnicy Floriana Stepskiego-Doliwy – barona o polskich 
korzeniach. Szczep manzoni bianco jest krzyżówką rieslinga i pinot bianco, który powstał w 1930 roku na 
zamówienie dziadka obecnego właściciela. Stworzył go profesor Luigi Manzoni – szef szkoły enologicznej 
w Conegliano Valdobbiadene. Aromaty nektarynki, jabłek i kwiatów akacji. W smaku rześkie ale delikatne, 
z nieco ostrzejszym, ziołowym finiszem. Doskonałe do sałat, ryb. 

 

Nazwa: Pinot Grigio   

Szczepy: pinot grigio  Producent: Rechsteiner 

Wino stworzone z jednego z najbardziej znanych włoskich szczepów, które powstaje w małej winnicy 
Floriana Stepskiego-Doliwy – barona o polskich korzeniach. Wino dość łagodne i delikatnie wytrawne, w 
aromatach i smaku przywołujące na myśl gruszki i soczyste jabłka. Pasuje do różnych delikatnych antipasti, 
choć równie dobrze podkreśli smak subtelnych deserów. 

 

Nazwa: Falanghina del Sannio/Senete    

Szczepy: falanghina Producent: La Guardiense 

Wino o ciemno-słomkowej barwie, produkowane ze szczepu, który znany był już  
w czasach starożytnych i uprawiany jest w okolicach Neapolu. Pełne, jesienne,  
o aromatycznym, owocowym bukiecie, dobrze zbalansowane, wyjątkowo przyjemne do picia 
samodzielnego, jak również do lekkich sałatek i przekąsek. Na butelce widnieje piękna etykieta z literą F 
wypisaną alfabetem używanym przez średniowiecznych mnichów.   

 

Nazwa: Füred Olaszrizling  

Szczepy: italian riesling  Producent: Zelna (Węgry) 

Jeden z najlepiej rozpoznawalnych węgierskich szczepów winogron produkujący wina o świeżym i 
owocowym charakterze. Proces produkcji wina skupia się na maksymalnym wydobyciu owocowych 
smaków z winogron. Dzięki temu wino jest przepełnione aromatami i smakiem czerwonych jabłek, gruszek, 
nektarynek, i typowym dla odmiany ziołowo-migdałowym wykończeniem.  

 

Nazwa: Barka White  

Szczepy: pinot gris, italian riesling, rozalia, furmint  Producent: Zelna (Węgry) 

Barka White powstało z miesznki typowych odmian uprawianych w regionie jeziora balatońskiego. Pinot 
Gris wprowadza do wina mineralność, Italian Riesling (węgierski Olaszrizling) dodaje do mieszanki 
gruszkowo-migdałowe nuty, Rozalia powiew świeżości, natomiast Furmint dopełnia całość, dzięki czemu 
wino nabiera krągłości i ciała. Najlepiej smakuje w połączeniu z grillowanymi rybami lub dojrzewającymi 
serami.  
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Nazwa: Cabernet Blanc Feinherb  

Szczepy: cabernet blanc Producent: Weingut Sommer (Niemcy) 

Winnice Sommera mogą pochwalić się organiczną uprawą winorośli. Uprawa zlokalizowana jest u 
podnóża zamku Hambach. Jest to bardzo dobrze nasłoneczniony region Palatynatu, a dzięki pochyłym 
zboczom winogrona mają możliwość doskonałego dojrzewania i nabierania pełni smaku. W winie mamy 
aromaty świeżej trawy, cytrusów. Pozostawiony cukier resztkowy daje poczucie pełniejszego smaku i 
pozwala sklasyfikować wino jako półwytrawne, więc doskonale sprawdzi się w kuchni azjatyckiej. 

 

Nazwa: Soave  

Szczepy: garganega  Producent: Dal Cero – Tenuta di Corte Giacobbe 

Najbardziej znane białe wino z okolic Verony. W bukiecie wyraźnie wyczuwa się aromaty owoców 
cytrusowych z mocną nutą grejpfruta. W smaku świeże i rześkie,  
z wyczuwalnymi nutami migdałów w końcówce. Harmonijne i zbalansowane. Świetnie sprawdzi się jako 
aperitif oraz z wszelkimi sałatami, antipasti czy delikatnymi daniami. 

 

Nazwa: Marsanne-Rousanne – Languedoc AOP  

Szczepy: marsanne, roussane, terret gris Producent: Calmel&Joseph (Francja) 

Śródziemnomorskie wino. Nuty daktyli i słodkich przypraw w tle i dominujące aromaty białych kwiatów, 
migdałów, mięty. Świeże ale pełne. W smaku wzbogacone jeszcze o nuty moreli i białych brzoskwiń. 
Doskonałe samodzielnie lub do ryb, białych mięs i przekąsek.  

 

Nazwa: Pinot Grigio delle Venezie     

Szczepy: pinot grigio  Producent: Dal Cero – Tenuta di Corte Giacobbe 

Pinot grigio to jeden z najlepiej rozpoznawalnych włoskich szczepów, dający subtelne wino, o żółto-
słomkowej barwie, przyjemnej kwasowości, łagodnym owocowym aromacie i smaku z długim finiszem. 
W naszym Pinot Grigio delle Venezie znajdziemy soczyste gruszki, brzoskwinie i jabłka z delikatną nutą 
banana. Polecamy do przystawek, ryb i białego delikatnego mięsa. 

 

Nazwa: Villa Blanche Chardonnay  

Szczepy: chardonnay Producent: Calmel&Joseph (Francja) 

Wino z apelacji IGP Pays d’Oc znajdującej się w południowej części Francji. Wino z apelacji IGP Pays d’Oc 
znajdującej się w południowej części Francji. Winogrona zbierane są w dwóch podejściach i osobno 
fermentowane żeby balansować młodość i dojrzałość aromatów. Rok 2018 jest świeższy, lekko wręcz 
słony¸ ale z ciągle obecnymi aromatami moreli i owoców tropikalnych. Częściowo beczkowane przez 3 
miesiące zyskuje dzięki temu przyjemny lekko tostowy finisz.   

 

Nazwa: Villa Blanche Viognier  

Szczepy: viognier  Producent: Calmel&Joseph (Francja) 

Wino z apelacji IGP Pays d’Oc znajdującej się w południowej części Francji. Winogrona zbierane sa w 
dwóch podejściach i osobno fermentowane żey balansować młodość i dojrzałość aromatów.Rok 2018 
jest świeższy, lekko wręcz słony¸ ale z ciągle obecnymi aromtami moreli i owoców tropikalnych 
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Nazwa: Val Do Sosego                             NOWOŚĆ  

Szczepy: albariño Producent: As Laxas 

Intensywnie aromatyczne wino, z uwodzącym aromatem zielonych jabłek i owoców tropikalnych, w 
szczególności ananasa. Wino świetnie utrzymuje swój aromat się w ustach, a rześka kwasowość 
zapewnia przyjemne odświeżenie z każdym łykiem. Idealne na lato i do dań kwaśnych słonych, z ryb  
i owoców morza.  

 

Nazwa: Vermentino Chardonnay Toscana           

Szczepy: vermentino, chardonnay  Producent: Dal Cero - Tenuta Montecchiesi 

Wino beczkowane o intensywnym żółtym kolorze. Obfity bukiet aromatów łączy  
w sobie nuty dojrzałych owoców - gruszki i brzoskwini, z dodatkiem miodu rzepakowego. W smaku 
delikatne i harmonijne o dość długim finiszu, z posmakiem ziół i migdałowej goryczki. Świetnie pasuje do 
przystawek, dań z drobiu  w aksamitnych sosach oraz opiekanych warzyw. 

 

Nazwa: Penke  

Szczepy: pinot gris  Producent: Zelna (Węgry) 

Harmonia wynikająca z połączenia mineralności i owoców takich jak zielone i żółte jabłka, nektarynki oraz 
brzoskwinie. Wino dojrzewające w węgierskich beczkach co nadeje mu eleganckiego orzechowego 
posmaku i kremowej struktury. Wyśmienicie łączy się z pieczoną piersią z kurczaka i ziołowymi 
przyprawami np. z tymiankiem. 

 

Nazwa: The Founder  

Szczepy: sauvignon blanc  Producent: Misty Cove, Nowa Zelandia 

Wino nowozelandzkie, z winnic w regionie Marlborough. Powstaje z mocno dojrzałych winogron, dzięki 
czemu zyskuje aromaty słodkich owoców – marakuji i brzoskwiń oraz świeżych ziół. W ustach świeże i 
orzeźwiające o nutach agrestu, brzoskwiń  
i marakuji z cytrusową nutą na finiszu. Doskonałe jako aperitif, a także do ryb, owoców morza, białych 
mięs, drobiu, sałatek i makaronów. 

 

Nazwa: Sapateiro, Vinho Verde DOC          

Szczepy: alvarinho, avesso  Producent: Sapateiro (Portugalia) 

Vinho Verde powstałe na bazie szlachetnego szczepu Alvarinho jest wyjątkowym przedstawicielem 
regionu Amarante w Portugalii. Większa ilość alkoholu ok 13% i bardziej skoncentrowane owoce jak 
gruszka, melon, cytrusy, ananas, przełamane nutami orzecha laskowego dają poczucie pełni smaku. 
Wino ma delikatną konsystencję i pozostawia długi owocowy posmak w ustach.  

 

Nazwa: Riesling Classic Qba  

Szczepy: riesling Producent: Flick (Niemcy) 

Klasyczny, orzeźwiający, ale przyjemny w piciu Riesling z Rheingau. Wyśmienity producent dał temu 
winu wszystko, czego oczekujemy – jest dobra kwasowość, złagodzona odrobiną słodyczy. 
Fermentowany częściowo w stalowych, a częściowo w drewnianych kadziach, ma w sobie finezję i 
elegancję cytrusów, mineralność i nuty dojrzałych tropikalnych owoców. 
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Nazwa: Villiera Chenin Blanc  

Szczepy: chenin blanc Producent: Villiera Wines (RPA) 

Rześkie wino o lekko korzennych aromatach oraz intensywnym i nieco cierpkim smaku owoców 
ananasa, gujawy, cytrusów i miodu. W ustach harmonijne i bogate z wyczuwalną dębową nutą oraz o 
zdecydowanie długim finiszu. 

 

Nazwa: Villiera Jasmine  

Szczepy: riesling, gewurztraminer, muscat morio i 
ottonel 

Producent: Villiera Wines (RPA) 

Wyraziste białe wino, intensywnie kwiatowe w nosie, z delikatnym aromatem przypraw. Na 
podniebieniu mocno owocowe i orzeźwiające o lekko słodkawym posmaku. Jest na tyle złożone, że 
dobrze komponuje się z pikantnymi daniami i kuchnią fusion. 

 

Almasy Gruner Vetliner „121”  

Szczepy: gruner vetliner Producent: Almasy (Austria) 

Stworzone przez Sarah Heller, Master of Wine, należy do kolekcji win rodziny Almasy, 
środkowoeuropejskich podróżników i dyplomatów. Wyróżnia się aromatami pszczelego wosku, 
wspartego nutami zielonych owoców i mineralności. Orzeźwiające ale złożone dzięki dobremu 
poziomowi alkoholu, i 3 gr cukru przy 6 gr kwasowości. Dobry partner do ryb i warzyw. 

 

Riesling Auslese  

Szczepy: riesling Producent: Weingut Sommer (Niemcy) 

Wina tworzone w winnicach Sommera kierują się zasadą jak najmniejszej ingerencji sztucznych 
środków w uprawę. Dzięki czemu powstające w regionie Pfalz wina posiadają wyjątkowe aromaty i 
mineralność. Riesling Auslese powstaje z pełni dojrzałych i wyselekcjonowanych podczas zbiorów 
winogron co daje mu miodowy posmak. Wino słodkie z niską zawartością alkoholu na poziomie 9,5% 
jest zbalansowane charakterystyczną dla odmiany kwasowością.  

 

Laxas                                                            NOWOŚĆ   

Szczepy: albariño Producent: As Laxas 

Rewelacyjne Albariño, wielokrotnie nagradzaną wizytówką producenta. Intensywne aromaty 
owocowe - jabłka i morele, mango z kwiatowym tłem. W ustach pełne orzeźwienia z nutami limonki, 
a jego kwasowość dobrze komponuje się z pełną teksturą wina. The Albariño! w rewelcyjnej cenie 

 

Nazwa: Sauvignon Blanc Organic  

Szczepy: sauvignon blanc Producent: Misty Cove, Nowa Zelandia 

Wino produkowane z mocno dojrzałych winogron z upraw organicznych w regionie Marlborough. Nos 
mocno ziołowy i owocowy z wyraźną nutą melona. Na podniebieniu pojawia się zielony agrest i bardzo 
wyraźne ziołowo-mineralne posmaki. Eleganckie wino, które pasuje do dań z drobiu i makaronów w 
gęstych śmietanowych sosach. Świetne jako aperitif. 

 

Nazwa: CVC Reserve  

Szczepy: chenin blanc, viognier,chardonnay  Producent: Alvi’s Drift , RPA 

Aromatyczna, ale zrównoważona mieszanka Chenin Blanc, Viognier oraz Chardonnay. W nosie 
wyróżniają się aromaty brzoskwiń, moreli, dojrzałych jakbłek, lekko karmelowe i waniliowe. W ustach 
urocza mieszanka prażonych orzechów, z nutą toffi i dojrzałych melonów. Idealnie zrównoważone 
aromatami beczkowania, ale soczyście owocowe i kwasowe. Świetny z daniami azjatyckimi, owocami 
morza w sosach oraz miękkimi serami. 
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Wickerer Nonnberg Riesling Q.b.A. 
 

 Magnum, 3 litry  

Szczepy: riesling Producent: Weingut Flick (Niemcy) 

Riesling pochodzący z Nonnberg - wzgórza, na którym winnice założono już w XIII wieku. 
Fermentowany spontanicznie i dojrzewający w dużych, dębowych beczkach. Soczysty, wyrazisty i 
pełny, smakujący cytrusami z dodatkiem ziół i jabłkowych pestek, o długim, dojrzałym finiszu. 
Doskonałe uzupełnienie przekąsek (sery, mniej tłuste wędliny) oraz potraw z drobiu. 

 

Nazwa: Solero  

Szczepy: solaris Producent: Winnica Solaris(Mickiewicz) 

Wyjątkowo ciekawe wina, od młodego i ambitnego producenta. Aromatycznie uderzają cytrusami, 
liczi, kiwi. Niuanse miodowe, długie i złożone zachwyca balansem między kwasowością, słodyczą i 
aromatami. Wino słodkie  

 

Nazwa:Feeling/Johanis/Hiberia  

Szczepy: riesling Producent: Winnica Solaris(Mickiewicz) 

Johaniter – to polskie wino powstające między Kazimierzem Dolnym a Sandomierzem. W aromacie 
sałatka owocowa, zielone jabłka i polne zioła. W smaku półwytrawne, przyjemnie orzeźwiające i 
lekko cytrusowe. Wspaniały kompan na letnie wypady i do przystawek z warzyw oraz sałat z sosami 
ziołowymi.  

Feeling to polski riesling, świetnie orzeźwiający, przepełniony cytrynowo-jabłkowo kwasowością. 
Dodatkowe odświeżenie w smaku dzięki delikatnym niuansom ziołowym i mineralnym. Bardzo 
dobrze zrobiony, nie narzucający się smakiem, ale godny zapamiętania. 

 

Hochheimer Königin-Victoriaberg Riesling Kabinett  

Szczepy: riesling Producent: Weingut Flick (Niemcy) 

Königin - Victoriaberg to pokryte winnicami wzgórze nad Menem. Już w połowie XIX wieku 
pochodzące stąd wina były wysoko oceniane przez angielską królową Viktorię, co po dziś dzień 
upamiętniane jest angielskim herbem królewskim umieszczonym na etykiecie. Riesling kabinett 
zachwyca aromatami orzeźwiających owoców tropikalnych połączonych z gładką słodyczą. Będzie 
świetnym towarzystwem potraw z kuchni azjatyckiej, delikatnej jagnięciny, owocowych deserów. 

 

Nazwa: Villiera Barrel Fermented Chenin Blanc  

Szczepy: chenin blanc Producent: Villiera Wines (RPA) 

Intensywne, dojrzałe i pełne wino, z najbardziej popularnego w RPA szczepu,  
o intensywnych aromatach owoców tropikalnych, szczególnie ananasa, cytrusów, wanilii i miodu. 
Dębowa nuta dodaje delikatnej pikantności na podniebieniu. Chenin Blanc to wino, które ma pełną 
strukturę, kremową konsystencję i dobry potencjał dojrzewania. 

 

Hochheimer Königin-Victoriaberg Riesling Spätlese  

Szczepy: riesling  Producent: Weingut Flick (Niemcy) 

Königin - Victoriaberg to pokryte winnicami wzgórze nad Menem. Już w połowie XIX wieku 
pochoodzące stąd wina były wysoko oceniane przez angielską królową Viktorię, co po dziś dzień 
upamiętniane jest angielskim herbem królewskim umieszczonym na etykiecie. Riesling z późnego 
zbioru (spätlese) jest pełnym, półsłodkim winem o gładkiej fakturze i smaku owoców południowych 
i bakalii. Świetny towarzysz dojrzałych serów, foie gras, parfait czy deserów. 
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Nazwa: Soave Superiore Runcata  

Szczepy: garganega Producent: Dal Cero – Tenuta di Corte Giacobbe 

Wino o żółtym delikatnym kolorze z zielono-złocistymi refleksami. Wyraźne aromaty białych 
kwiatów i dojrzałych białych owoców pestkowych, z nutą migdałów i miodu akacjowego. W smaku 
miękkie, pełne, o zrównoważonej kwasowości z mineralnym posmakiem, o długim owocowym 
finiszu. Nie zaszkodzi mu dłuższe leżakowanie w butelce. Znakomicie komponuje się z sałatkami z 
dodatkiem tuńczyka. 

 

“Vier Morgen” GG Wicker Nonnberg 2016  

Szczepy: riesling Producent: Weingut Flick (Niemcy) 

Maratończyk, wino o dużym potencjale dojrzewania. Nazwa wina cztery morgi, to tyle ile człowiek 
mógł kiedyś zaorać w ciągu czterech dni, dziś parcela ta ma niewiele ponad hektar a jej nazwa 
pojawaiła się w kronikach dotyczących wina już w XII wieku. Wino jest skoncetnrowane a jednocześnie 
odświweżające. Pachnie i smakuje cytrusami, morelami, pojawiają się nuty nektaru kwiatowego 
(2019). Idealne do serów, wędlin, intencywnych dań głownych z białym mięsem lub tłustymi rybami.  

 

Hochheimer Holle GG 2016  

Szczepy: riesling Producent: Weingut Flick (Niemcy) 

Wino z pojedynczej specjalnej parceli. Złożone, wręcz gęste, ale świetne skontrowane wysoką 
kwasowością, która momentalnie odświeża i nadaje winu lekkości. Pachnie i smakuje cytrusami, 
skórkami zielonych jabłek, mineralnie. Świetne do owoców morza w sosach, kuchni azjatyckiej, serów. 
Warto mieć kilka butelek do odłożenia w piwnicy. Chce się wracać.  

WINA RÓŻOWE i KOLOROWE 

 

Nazwa: Pasion Blue Chardonnay  

Szczepy: chardonnay Producent: Bodegas Santa Margerita (Hiszpania) 

Przyjemny aromat owoców tropikalnych połączony z dobrą kwasowością. Wino do samodzielnego 
picia albo jako kompan do przekąsek, sałatek, ryb i owoców morza. Swój niepowtarzalny kolor 
zawdzięcza dodaniu naturalnych barwników pochodzących z jagód oraz skórek winogron. 

 

Nazwa: Nero di Troia Rosato  

Szczepy: nero do troia Producent: Cantina Paradiso 

Przyjemne różowe wino o aromatach czerwonych owoców – poziomek, truskawek, czereśni. W 
smaku poza aromatami, dostajemy dobry balans kwasowości i słodyczy. Wyśmienite wino do 
samodzielnego picia lub do łączenia z lekkim jedzeniem.  

 

Nazwa: Gemischter Satz Rose  

Szczepy: zweigelt, blaufrankisch, merlot Producent: Groszer Wein 

Prawdopodobnie jedyny na świecie field blend rose o przyjemnych owocowych i ziołowych 
aromatach. Doskonałe do owoców morza, ryb, kuchni azjatyckiej. Ma w sobie odrobine cukru, co 
pomaga w jego odbiorze nawet początkującym konsumentom.  

 

 



     WINA CZERWONE          Wine rePublic 
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Nazwa: Villa d’Adige Rosso  

Szczepy: cabernet Sauvignon Producent: Parolvini  

Najpopularniejszy czerwony szczep świata w przyjemnym krągłym wydaniu z aromatami dojrzałych 

owoców, wiśni, śliwek, polnych ziół. Tylko delikatnie taniczne, z dobrą kwasowością i słodkim finiszem. 

Dobrze sprawdzi się na przyjęciach i jako wino domowe.  

 

Nazwa: Gerberas Tinto  

Szczepy: garnacha Producent: Bodegas Borsao 

Soczyste wino o aromatach czerwonych owoców – wiśni i śliwek oraz dodających struktury lekkich 
przypraw korzennych. Czuć w nim młodość, energię i świeżość, lekkie taniny i zbalansowaną 
kwasowość. Przyjemne do picia, może być pite bez jedzenia i jako towarysz przekąsek (nachos, 
orzeszki), pizzy, lekkich makaronów i sałat.  

 

Nazwa: Don Paulino Tinto  

Szczepy: tempranillo Producent: Bodega El Arca de Noe 

Świeże i rześkie wino z prestiżowego regionu Rioja. Pachnie i smakuje czerwonymi owocami, z lekkim 
dodatkiem ziół. Idealne na lato, do picia solo, lub w połączeniu z sałatami i lekkimi mięsami. Można 
podać lekko schłodzone.  

 

Nazwa: Aglianico Benevento       

Szczepy: aglianico Producent: La Guardiense 

Wino produkowane ze szczepu, który znany był na południu Włoch już w czasach starożytnych. Mocno 
owocowe w aromatach i smakach, dobrze ułożone między intensywnością tanin i łagodnością smaku. 
Można pić samodzielnie lub z potrawami mięsnymi, makaronami z intensywnymi sosami oraz twardymi 
serami. 

 

Nazwa: Cape Pride       

Szczepy: cabernet sauvignon, shiraz Producent: Alvi’s Drift 

Bogaty kolor granatu z odblaskami fioletu. Jest to nowoczesny, owocowy styl z podbijany dębowymi 
aromatami wanilii i czekolady. Cabernet nadaje aromaty ciemnych owoców, pieprzu i kakao. Shiraz to 
przede wszystkim pikantne przyprawy i śliwkowe aromaty, co zapewnia degustującemu złożone i 
przyjemne doświadczenie. Idealne do mięs grillowanych. 

 

Nazwa: Villiera Down to Earth Red       

Szczepy: touriga nacional, shiraz Producent: Villiera Wines (RPA) 

Niezwykły kupaż szczepów touriga nacional i syrah, dający nowoczesne wino jedwabiste wino, będące 
idealnym przykładem sztuki mieszania. W bukiecie przeważają ciemne jagody. W ustach - wybuchowe 
połączenie przypraw i jagód z pieszczącą podniebienie taniną oraz z dawką dobrze zintegrowanej nuty 
dębowej. 

 

Nazwa: False Bay Pinotage         

Szczepy: pinotage  Producent: Villiera Wines (RPA) 

Prawdziwe wino znad najbardziej znanej zatoki RPA, Delikatne, nawiązujące do francuskiej tradycji, z 
aromatami czerwonych owoców i delikatną nutą wanilii w tle. Miękkie, długie, o pełnej strukturze – 
nowoczesna wersja lekko beczkowanego pinotage. 
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Nazwa: Primitivo Sant Andrea             

Szczepy: primitivo  Producent: Cantine Paradiso 

Klasyczne młode wino z modnego szczepu primitivo – o pięknej głębokiej, czerwonej barwie i wyraźnych 
aromatach czerwonych owoców z leciutką ziołową nutą. Dla podniebienia miękkie i jedwabiste. 
Znakomite zarówno solo, jak i w akompaniamencie lekkich dań warzywnych. 

 

Nazwa: Uva di Troia Sant Andrea             

Szczepy: nero di troia Producent: Cantine Paradiso 

Wino o barwie ciemnej purpury z pobłyskami mocnej czerwieni. W nosie wyraźne aromaty ciemnych 
dojrzałych owoców leśnych. W smaku ładnie zrównoważone i mocno owocowe. Delikatne taniny nie 
drażnią podniebienia, wzmacniając końcowe odczucia. Dość uniwersalne - dobrze pasuje do lekkich dań 
mięsno-warzywnych z grilla – na przykład szaszłyków, ale można też je pić samodzielnie 

 

Nazwa: Catulo  

Szczepy: garnacha Producent: Bodegas La Case de Luculo 

Wino organiczne o intensywnym czerwonym kolorze z fioletowymi refleksami. Eleganckie w nosie z 
aromatami gotowanych jeżyn. Świeże, przyjemne wino zachęcające do picia. 

 

Nazwa: La Mano  

Szczepy: mencia Producent: Vinos de Arganza 

Apelacja D.O. Bierzo zaliczana jest obecnie do najpopularniejszych i najlepiej rozwijających się. Wino 
ma aromaty dzikich czerwonych owoców oraz nuty przypraw. Sześciomiesięczne leżakowanie w 
beczkach zmiękcza jego taniny, ale nadal jest to poważne wino, szczególnie za takie pieniądze. Polecane 
do mięs, sosów z mięsem i intensywnej pizzy. 

 

Nazwa: Merlot            

Szczepy: merlot  Producent: Rechsteiner 

Klasyczny merlot przeznaczony do codziennego picia o delikatnych aromatach czerwonych dojrzałych 
owoców, jagód i śliwek. W smaku stosunkowo łagodne, miękkie, o owocowym aromacie, subtelnie 
taniczne z wyraźną owocową nutą. Pasuje do lekkich potraw mięsnych i pieczonych warzyw. Znakomite 
do pizzy. 

 

Nazwa: Cabernet Sauvignon            

Szczepy: cabernet sauvignon  Producent: Rechsteiner 

Wielki światowy szczep, uprawiany w winnicy barona Floriana Stepskiego-Doliwy od 1881 roku. Wino 
stworzone do codziennego picia, o pięknej ciemnoczerwonej barwie, aromatach porzeczek, czarnych 
jagód i śliwek. W smaku dość wytrawne i taninowe, dzięki czemu świetnie współgra z jedzeniem, 
głównie z przekąskami mięsnymi, wędlinami, serami. 

 

Nazwa: Vallobera Pago Malarina         

Szczepy: tempranillo Producent: Bodega Vallobera 

Pago Malarina to jedna z najlepszych parceli należących do winnicy, z 25 letnimi krzewami. Wino 
dojrzewa 5 miesięcy w nowych beczkach z amerykańskiego dębu oraz dwa miesiące w butelce.  W 
zapachu świeże i otwarte - czerwone porzeczki, jagody oraz aromat wanilii pochodzącej z dobrze 
dobranej beczki. W ustach gładkie z wyczuwalną taniną oraz długim finiszem. Polecamy do dań z grilla 
oraz jagnięciny. 
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Nazwa: Aglianico Sannio             

Szczepy: aglianico Producent: La Guardiense 

Wino o głębokim czerwonym kolorze, produkowane ze szczepu, który znany był na południu Włoch już 
w czasach starożytnych. Wyraziste i mocno owocowe w aromatach i smakach, pięknie zbalansowane 
taniny i długi zaskakująco łagodny finisz. Komponuje się z potrawami mięsnymi, makaronami z 
intensywnymi sosami oraz twardymi serami. Na butelce widnieje piękna etykieta z literą A wypisaną 
alfabetem używanym przez średniowiecznych mnichów.  

 

Nazwa: Villa Blanche Malbec  

Szczepy: malbec  Producent: Calmel&Joseph (Francja) 

Pochodzący z apelacji IGP Pays d’Oc Malbec ma głęboką purpurową barwę. Pojawiają się aromaty 
dojrzałych owoców, przypraw i prażonych migdałów. Wino smakuje dojrzałałymi śliwkami, ciemnymi 
owocami i charakterystycznym dla odmiany słodkim tytoniem. Czteromiesięczne dojrzewanie w 
dębowych beczkach dodaje gładkości przez co francuski Malbec staje się łagodniejszy w ustach. 

 

Nazwa: Languedoc Rouge  

Szczepy: 50% syrah, 40% grenache, 10% carignan  Producent: Calmel&Joseph (Francja) 

Klasyczne połączenie charakterystycznych dla regionu szczepów daje wino o aromatach czarnych i 
czerwonych owoców (porzeczek i malin) oraz ziół i przypraw (tymianku, oregano). Dojrzewane bez 
beczki jest odświeżające w smaku, lekko pieprzne i zostawiające przyjemny ziołowy finisz. Świetne 
pasuje do kuchni śródziemnomorskiej, mięs w ziołach i warzywnych ratatouille.  

 

Nazwa: Zumaya      

Szczepy: tempranillo Producent: Bodega Finca el Caprio 

Idealny przykład Ribera del Duero w nowoczesnym, przyjaznym wydaniu z 25 letnich krzewów. 
Beczkowane 3 miesiące. Wino jest miękkie i owocowe z aromatami czerwonych porzeczek i owoców 
leśnych, lekkie aromaty świeżego tytoniu i liści. Szczególnie polecamy jako towarzysz makaronów, pizzy 
i tapasów. 

 

Nazwa: Negroamaro Puglia     

Szczepy: negroamaro  Producent: Cantine Paradiso 

Najstarsza apulijska odmiana winorośli uprawiana już w VIII w. p.n.e. Jeżeli komuś nie wystarcza 
soczysta owocowość primitivo, zdecydowanie polecamy negroamaro. Wino ma przepiękną ciemną 
barwę bakłażana i cudowne aromaty mocno dojrzałych owoców - ciemnych czereśni, jeżyn. Oprócz 
smaku czereśniowego sadu wyraźnie wyczuwa się nuty owoców leśnych, ziół, tymianku, lukrecji i 
przypraw korzennych. Długi, aksamitny, złożony finisz. Znakomite w towarzystwie dojrzałych serów oraz 
pieczonych mięs. 

 

Nazwa: Sangiovese     

Szczepy: sangiovese  Producent: Dal Cero  

Podstawowe jednoszczepowe wino z najbardziej popularnego szczepu z Toskanii,  
o pięknym rubinowym kolorze. Wśród bogatych owocowych aromatów przeważa nuta dojrzałej wiśni. 
Świetnie wyważone pomiędzy słodyczą owocu, a wytrawnością. Sangiovese pasuje do bardzo wielu 
potraw typowych dla kuchni włoskiej – makaronów, risotto, różnych rodzajów mięs oraz tłustych ryb. 
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Nazwa: Barka Red    

Szczepy: merlot, cabernet sauvignon, cabernet 
franc  

Producent: Zelna (Węgry)  

Mieszanka szczepów rodem z Bordeaux w lżejszym, węgierskim wydaniu co doskonale widać w 
jaśniejszym kolorze wina. Dzięki fermentacji w dębowej beczce pojawia się pikantny posmak, który 
doskonale współgra z aromatami i smakami ciemnych i czerwonych owoców. 

 

Nazwa: Primitivo Puglia            

Szczepy: primitivo  Producent: Cantine Paradiso 

Modny szczep szybko kojarzony z amerykańskim zinfandelem i włoskim regionem Puglia. Wino o 
pięknej rubinowej barwie i słonecznych wręcz aromatach mocno dojrzałych czerwonych owoców. W 
smaku soczysta owocowość jest idealnie zrównoważona wystarczającą kwasowością. Przyjemne, 
uniwersalne, znakomite zarówno solo, jak i w towarzystwie grillowanych warzyw, jagnięciny. 

 

Nazwa: Don Paulino Reserva   

Szczepy: tempranillo Producent: Bodega El Arca de Noe 

Rozbudowany aromat wiśni i korzennych przypraw; balsamiczne zapachy świetnie współgrają ze 
słodyczą dębowej beczki i wyrafinowanym posmakiem czarnej kawy. Bardzo dobry dodatek do 
tłustszych mięs, potraw z grilla, wędlin 

 

Nazwa: Prados   

Szczepy: garnacha, syrah Producent: Pagos del Montecayo 

Wino , które w 100% wytwarzane w tradycyjny sposób, z krzewów od 40 do 80 letnich. Ma 
ciemnorubinowy kolor. W aromacie bogate oferujące pełnię czerwonym śródziemnomorskich owoców 
i słodkich przypraw. Dżemowe nuty połączone z taninami na podniebieniu świadczą o dobrym 
połączeniu garnachy i syraha. Wino z silną osobowością i długim finiszem. 

 

Nazwa: Barbera d’Alba/Superiore      

Szczepy: barbera Producent: Tenuta Rocca 

Wino o głębokiej, fioletowo-rubinowej barwie, które spędziło prawie rok w nowych beczkach z 
francuskiego dębu. Aromaty malin i ciemnej dzikiej wiśni przenika lekko pikantna nuta z domieszką 
mlecznej czekolady. W smaku dobrze zintegrowane taniny równoważy harmonijna owocowość z 
idealnie skomponowaną kwasowością. Finisz długi, owocowy z delikatnymi nutami prażonych 
orzechów laskowych. W dobrych warunkach może leżakować w butelkach nawet 10 – 12 lat. 

 

Nazwa: Spätburgunder trocken  

Szczepy: pinot noir Producent: Weingut Sommer (Niemcy) 

Wino z Palatynatu, który jest trzecim w Niemczech regionem pod względem uprawy tego 
burgundzkiego szczepu. Spätburgunder od Sommera jest pełen owocowych aromatów jak wiśnia, 
żurawina, jeżyna czy śliwka. Pojawiają się również wyraziste nuty grzybowe, liściaste i ziołowe. Wino 
doskonale reprezentuje odmianę winogron, a delikatnie pikantny posmak sprawdzi się w łączeniu z 
pieczonym mięsem, dziczyzną i starzonymi serami.  

 

Nazwa: Valpolicella DOC  

Szczepy: corvina, rondinella, molinara  Producent: Dal Cero – Tenuta Montecchiesi 

Wino o świetlistej rubinowej barwie oraz wyrafinowanym i eleganckim wiśniowym aromacie. W ustach, 
tradycyjnie dla Valpolicelli, dość świeże, ale jednocześnie o zaskakująco długim finiszu. Można je pić 
samodzielnie oraz do dań warzywnych oraz lżejszych potraw z mięs gotowanych i duszonych. 
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Nazwa: Villiera Pinotage         

Szczepy: pinotage  Producent: Villiera Wines (RPA) 

Wino o cudownych aromatach kawowo-czekoladowych i delikatną nutą wanilii w tle. W ustach - 
subtelna dębowa nuta, śliwki, wanilia. Wszystko z lekkim dymnym odcieniem. Miękkie, długie, o pełnej 
strukturze – nowoczesna wersja beczkowanego pinotage. 

 

Nazwa: Chianti Superiore  

Szczepy: sangiovese, merlot, cabernet sauvignon Producent: Lionello Marchesi 

Najwyższej apelacji klasyka z Toskanii. Powstaje w większości z winogron szczepu sangiovese (ok. 85%) 
z niedużą domieszką merlota i cabernet sauvignon. Leżakuje do 7 miesięcy w małych dębowych 
beczkach, a następnie przez 4-5 miesięcyw butelkach. Wino o głębokich owocowych aromatach z 
wyraźną nutą waniliową. W smaku krągłe, bogate i pięknie zharmonizowane. Znakomicie pasuje do 
wędlin, makaronów i dań z ryżu oraz lekkich mięs. 

 

Rote Küvee  

Szczepy: zweigelt, blaufränkisch, 
cabernet sauvignon, syrah, merlot 

Producent: Groszer (Austria) 

Rote Küvee to blend zweigelta, blaufränkisch, cabernet sauvignon, syrah i merlota. Grona były zbierane 
ręcznie, fermentacja częściowo w kadziach stalowych, dojrzewanie w beczkach dębowych.  Owocowe 
w smakach i aromatach (wiśnia, jeżyna) z odświeżającym, mineralnym tłem. Bardzo pijalne, doskonałe 
do lżejszych mięs. 

 

Nazwa: Vallobera Crianza        

Szczepy: tempranillo Producent: Bodega Vallobera 

Wino pochodzi z serca regionu Rioja Alavesa. Dojrzewa 14 miesięcy w beczkach z dębu francuskiego i 
amerykańskiego. Przejawia ciemno wiśniowy kolor. Wyczuwane aromaty dojrzałych czerwonych 
owoców oraz minerałów i przypraw. Doskonale ułożone z krągłymi taninami i bardzo długim 
posmakiem. Idealne do czerwonego grillowanego mięsa i dziczyzny. 

 

Nazwa: Dolcetto d’Alba            

Szczepy: dolcetto  Producent: Tenuta Rocca 

Wino o pięknej rubinowej barwie z delikatnymi fioletowymi pasemkami. Winifikacja, w tym 
fermentacja malolaktyczna,  w całości przebiegała w stalowych tankach. W bukiecie i smaku przeważają 
aromaty świeżych owoców jagodowych i wiśni. Lekko wytrawne, słoneczne, harmonijne z 
charakterystyczną migdałową nutą na finiszu. Znakomite do lekkich przekąsek oraz do samodzielnego 
picia.   

 

Nazwa: Preziosaterra            

Szczepy: sangiovese, syrah Producent: Dal Cero – Tenuta Montecchiesi 

Połączenie wyrazistego sangiovese z pikantnym syrah dało niezwykle intrygujące wino. W nos uderzają 
aromaty suszonych śliwek i wiśni z nutą pieprzu. Smak głęboki, wielowarstwowy, mocno owocowy z 
dość wyraźnym posmakiem dębiny, taniną i odrobiną pikanterii. Finisz długi, aksamitny i wyjątkowo 
świeży. Dobrze komponuje się z makaronem z gulaszem mięsnym w pomidorowym sosie, pieczenią i 
twardymi dość łagodnymi serami.  
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Nazwa: Merlot Zonta            

Szczepy: merlot Producent: Due Santi di Zonta 

Wino wyróżnione przez międzynarodowe stowarzyszenie Slow Food, jako doskonałe wino codzienne o 
znakomitej relacji jakości do ceny. Cudowny intensywny aromat czerwonych owoców, w smaku bardzo 
bogate, aksamitne, ale równocześnie soczyste z doskonale zrównoważonymi garbnikami.  

 

Nazwa: Cabernet Zonta     

Szczepy: cabernet sauvignon, cabernet franc  Producent: Due Santi di Zonta 

Klasyczne bordoskie szczepy w rękach jednego z najskromniejszych i najzdolniejszych winiarzy regionu 
Veneto. Wino o urzekającym aromacie owoców leśnych – jeżyn, jagód, mieszającym się z nutami 
przypraw i ziół. Wyjątkowo harmonijne o zbalansowanych taninach i kwasowości. Intensywne, 
energiczne i intrygujące. 

 

Nazwa: 1954 Primitivo Puglia    

Szczepy: primitivo  Producent: Cantine Paradiso 

Znakomite wino, które powstało by uczcić 60-lecie winnicy Cantine Paradiso. Mocno dojrzałe grona 
szczepu primitivo fermentują przez 15-20 dni w kontrolowanej temperaturze i przez kolejne 2 miesiące 
dojrzewają w stalowych kadziach. Następnie na 12 miesięcy trafiają do beczek z francuskiego dębu, i 
znowu na 3 miesiące wracają do stalowych zbiorników. Proces winifikacji kończy leżakowanie przez 4 
miesiące w butelkach. Więc dopiero po prawie dwóch latach od zbiorów możemy rozkoszować się tym 
świetnym winem o głębokim rubinowym kolorze. W kieliszku wyczuwamy ciepły, słoneczny zapach 
dojrzałych owoców i intensywny aromat wanilii. W smaku pełne i harmonijne, o miękkim i wyjątkowo 
długim finiszu. 1954 to wino złożone, o bogatych strukturach. Świetnie komponuje się z serami, pasuje 
do grillowanych mięs oraz makaronów z bogatymi sosami. 

 

Nazwa: Cerviero Rosso Veneto            

Szczepy: corvina, corvinone, rondinella, cabernet, turchetta Producent: Ca’Botta 

Klasyczne, dość złożone wino z regionu Veneto. Bardzo świeże w smaku i mocno aromatyczne, gdzie 
nuty owoców mieszają się z nutami ostrych przypraw. Polecamy zarówno do samodzielnego picia oraz 
jako uzupełnienie lekkich mięs, duszonej kaczki czy serów. 

 

Nazwa: Chianti Classico     

Szczepy: sangiovese, merlot, cabernet sauvignon Producent: Lionello Marchesi 

Najwyższej apelacji klasyka z Toskanii. Powstaje w większości z winogron szczepu sangiovese (ok. 85%) 
z niedużą domieszką merlota i cabernet sauvignon. Leżakuje do 12 miesięcy w małych dębowych 
beczkach, a następnie przez sześć miesięcy  
w butelkach. Wino o głębokich owocowych aromatach suszonych owoców z nutą skóry i lukrecji. W 
smaku mocno wytrawne, bogate i pięknie zharmonizowane. Znakomicie pasuje do wędlin, makaronów 
i dań z ryżu, grillowanych mięs oraz serów. 

 

Kadette Cape Blend  

Szczepy: pinotage, cabernet sauvignon, 
cabernet franc, merlot  

Producent: Kanonkop (RPA/Stellenbosh) 

Wina pochodzące z posiadłości Kanonkop znajdującej się na zboczach góry Simonsberg w regionie 
Stellenbosh są uważane za jedne z najlepszych win Południowej Afryki. Prezentowane wino to 
doskonałe połaczenie klasycznych szczepów razem z typową dla RPA odmianą Pinotage. Kadette Cape 
Blend ma aromaty owoców malin, czarnych pożeczek i jeżyn przyjemnie łączące się z kawowo-
czekoladowymi nutami zapachowymi.  
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Kadette Pinotage  

Szczepy:pinotage  Producent: Kanonkop (RPA/Stellenbosh) 

Kanonkop to rodzinna posiadłość, w której wina wytwarzane są już przez czwarte pokolenie winiarzy. 
O regionie potocznie mówi się „red wine bowl” co ma wskazywać na najlepsze miejsce do produkcji 
wina w kraju. Wino o strukturze złożonej z aromatów czerwonych i ciemnych owoców z nutami 
ziemistych i kawowych zapachów.  

`  

Nazwa: Cortez  

Szczepy: cabernet cortis Producent: Winnica Solaris(Mickiewicz) 

Wino 17 miesięcy dojrzewania w beczce z dębu francuskiego. Pachnie jeżynami, sokiem z wiśni i dymu. 
Dzięki takiemu sposobowi produkcji zyskuje głębie smaku, łagodne taniny i przyjemny owocowy fiinsz.  

 

Nazwa: Cantari Aglianico Riserva DOP    

Szczepy: aglianico  Producent: La Guardiense 

Wino o barwie głębokiej czerwieni. Dojrzałe aromaty ciemnych owoców, wanilli, nuty czekolady, 
słodkiego tytoniu i skóry. Pełne aromatu wino z przyjemną kompozycją aromatów i smaków 
wynikających z dłuższej maceracji na skórkach i długiemu dojrzewaniu (12-18 miesięcy) we francuskich 
beczkach. Pasuje do mięsnego lasagne, cannelloni z sosem z dziczyzny, gulaszy, aromatycznych wędlin 
i serów.  

 

Nazwa: Cavallare DOC         

Szczepy: merlot, cabernet sauvignon, cabernet 
franc 

Producent: Due Santi di Zonta 

Wino o pięknej rubinowej barwie i aromatach dzikich jagód z nutami balsamicznymi. W smaku 
wyraźnie wyczuwalne owoce leśne i harmonijne taniny. Eleganckie o długim finiszu. Dobrze 
komponuje się z dziczyzną oraz daniami z czerwonych mięs. Pasuje do starzonych twardych serów.  

 

Nazwa: Prados Coleccion Garnacha   

Szczepy: garnacha Producent: Pagos del Montecayo 

Wino wytwarzane w tradycyjny ręczny sposób z apelacji Campo de Borja. Leżakowało dziesięć miesięcy 
w beczkach.  Rubinowy kolor i pełny aromat dojrzałych czerwonych owoców. Szczególnie polecane do 
dań w połączeniu z sosami na bazie pomidorów. 

 

Nazwa: Prados Coleccion Syrah  

Szczepy: syrah Producent: Pagos del Montecayo 

Wino wytwarzane w tradycyjny, ręczny sposób z apelacji Campo de Borja. Leżakujące dziesięć miesięcy 
w beczkach. Ciemnoczerwona barwa z niebieskimi refleksami i aromaty dojrzałych owoców oraz 
słodkich przypraw. Okrągłe w ustach, o bardzo długim finiszu. Szczególnie polecane do pieczeni oraz 
steków. 

 

Nazwa: Vallobera Reserva       

Szczepy: tempranillo Producent:Bodega Vallobera 

Wino pochodzi z serca regionu Rioja Alavesa. Dojrzewa 21 miesięcy w beczkach z dębu francuskiego i 
amerykańskiego, a następnie dwa lata w butelce. To przykład nowoczesnego podejścia do wina, 
pomimo wina full body zachowuje owocowość. Odpowiednia struktura z przyjemnymi miękkimi 
taninami. Przeznaczone do łączenia z czerwonym mięsem, dojrzałymi serami oraz do pieczeni. 
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Nazwa: Cantone Piedirosso DOP    

Szczepy: piedirosso  Producent: La Guardiense 

Wino o głębokiej rubinowej barwie o soczystym owocowym bukiecie z wyraźną nutą jeżyn i wanilii. W 
smaku wyczuwalna wyraźna słodycz, delikatna taninowość  
i mineralność, charakterystyczne dla szczepu piedirosso. Pełne i krągłe na finiszu. Dobrze komponuje 
się z bakłażanem lub cukinią z parmezanem, daniami warzywnymi, szczególnie daniami z przewagą 
roślin strączkowych. Pasuje także do mięs i serów. 

 

Nazwa: Valpolicella Ripasso            

Szczepy: corvina, rondinella, molinara  Producent: Dal Cero – Tenuta Montecchiesi 

Klasyczne Ripasso Superiore, w którego produkcji wykorzystuje się wytłoczyny po winifikacji Amarone, 
zalewając je młodą Valpolicellą. Lżejsze niż Amarone, leżakuje 12 miesięcy w dębowych beczkach. W 
efekcie powstaje wino o pięknej barwie, intensywne i harmonijne, gdzie aromaty dojrzałych 
czerwonych owoców przeplatają się z nutą przypraw. W ustach pełne, i z delikatnymi, taninami. Tworzy 
świetną kompozycję z mięsami duszonymi, gulaszem  z dodatkiem borowików oraz dziczyzną. 

`  

Nazwa: Due Santi      

Szczepy: cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot  Producent: Due Santi di Zonta 

Wielki włoski enolog i sommelier zrecenzował to wino krótko: „A więc wreszcie znalazłem prawdziwie 
włoskie Bordeaux…” Wyróżnia je piękny, ciemno czerwony kolor, wyjątkowo intensywny aromat bogaty 
w nuty mocno dojrzałych owoców leśnych i przypraw. W smaku niezwykle eleganckie, balsamiczne, 
dobrze zbudowane, z długim jedwabistym finiszem. Produkowane w sposób organiczny, corocznie 
wyróżniane przez prestiżowe przewodniki SlowWine Italy, Gamberro Rosso i L’Espresso Vini d’Italia.  

 

Nazwa: Langhe Rosso Ornati  

Szczepy: barbera, nebbiolo, cabernet 
sauvignon  

Producent: Tenuta Rocca 

Kupaż barbera, nebbiolo i cabernet sauvignon, o pięknej prawie granatowej barwie  
z rubinowymi pasemkami. Poszczególne szczepy starzono oddzielnie w beczkach  
z francuskiego dębu, następnie zmieszano i zabutelkowano. W efekcie powstało wino  
o intensywnych aromatach dojrzałej wiśni, wanilii, tytoniu z wyczuwalną ziemistą  
i drewnianą nutą. W smaku pięknie zharmonizowane, pełne i gładkie, ze słodką nutą czekolady mlecznej 
na finiszu. Można je przechować przez około 12 lat. 

 

Blaufränkisch von Riegl  

Szczepy: blaufränkisch Producent: Groszer (Austria) 

Czerwone, długowieczne i bogate aromatycznie wino z południowego Burgenlandu. Długotrwałe 
dojrzewanie w dębowych beczkach nadało mu głęboki smak godny szczególnej oprawy. Czerwone 
owoce, kawa, gorzka czekolada połączone z wyraźną i, mimo upływu czasu, rześką kwasowością czynią 
z tego blaufränkischa wino szczególne. 

 

Nazwa: Collenottolo  

Szczepy: sagrantino Producent: Tenuta Bellafonte 

Collenottolo leżakuje 36 miesięcy w beczkach z dębu slawońskiego i około  
10 miesięcy w butelkach. W rezultacie otrzymujemy wino o intensywnym rubinowym kolorze i 
intensywnych aromatach jeżyn i jagód z wyraźnymi nutami irysów, lawendy, aromatycznych ziół oraz 
przypraw orientalnych. Na podniebieniu wyjątkowo harmonijne, wyraźnie owocowe, o mocnych 
taninach, z lekko dymną nutą. Finisz długi i pełny. 
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Nazwa: Klanis Cortona DOC  

Szczepy: syrah  Producent: Tenuta Montecchiesi 

Wino o intensywnej purpurowej barwie, prawie nieprzezroczyste, które pięknie otwiera się w kieliszku. 
Bukiet przepełniają aromaty mocno dojrzałych ciemnych owoców – jeżyny, jagody, czarnej porzeczki, 
podsuszonych śliwek, ze słodką nutą czekolady, wanilii i prażonych orzechów laskowych. Na 
podniebieniu mocne, ale wygładzone taniny równoważone są soczystą owocowością i idealną 
kwasowością, prowadząc do długiego, eleganckiego finiszu. Wino dobrze komponuje się z grillowanymi 
bądź duszonymi mięsami oraz starzonymi serami. Warto je zdekantować przed podaniem.  

 

Blaufränkisch Szapary 
 

 

Szczepy: blaufränkisch Producent: Groszer (Austria) 

Wino stworzone z gron 40-letnich krzewów dojrzewających na parceli Szapary w okolicach Eisenbergu. 
Ręczny zbiór, fermentacja w zbiornikach stalowych i rezygnacja z filtracji dały w efekcie wino bardzo 
delikatne, o głębokim smaku czerwonych owoców z lekkim, słonawym posmakiem i pieprznym finiszem. 

 

Estate Wine Pinotage  

Szczepy: pinotage  Producent: Kanonkop (RPA/Stellenbosh) 

Kanonkop to posiadłość znajdująca się od czterech pokoleń w rękach rodziny Kriege. Usytuowana jest 
na zboczach Góry Simonsberg w regionie Stellenbosch i obejmuje obszar ok. 100 ha obsadzonych 
winnicami porównywalnymi z europejskimi Premier Cru czy First Growth. Pinotage Estate Wine 
wydobywa co najlepsze ze szczepu tworząc wino eleganckie o aromatach śliwki, lukrecji i ciemnych 
owoców. Wino większość czasu jest starzone w nowych beczkach z dębu francuskiego. W ustach wino 
pozostawia posmak gorzkiej czekolady.  

 

Nazwa: Barolo Bussia     

Szczepy: nebbiolo Producent: Tenuta Rocca 

Barolo to jeden z trzech tuzów włoskiego winiarstwa - najbardziej rozpoznawalne wino z regionu 
Piemont. Barolo Bussia leżakuje przynajmniej dwa lata w dębowych beczkach, i minimum rok w 
butelkach. W kieliszku znajdujemy wino lśniące ciemną czerwienią z delikatnymi pasmami ceglastymi i 
granatowymi. W nosie wyjątkowo intensywne o aromatach wiśniowej konfitury i fiołków z wyraźną nutą 
przypraw: cynamonu, goździków, wanilii oraz skóry. Smak zbliżony do bukietu zapachowego, mocno 
garbnikowe ale niezbyt surowe, harmonijne i krągłe, o wyrazistym długim finiszu. Potencjał starzenia 
tego wina dochodzi do 20 lat. 

 

Nazwa: Barolo Tenuta Rocca         

Szczepy: nebbiolo  Producent: Tenuta Rocca 

Powstaje wyłącznie z ręcznie zbieranych winogron. Leżakuje minimum dwa lata  
w dębowych beczkach, a w butelkach około roku. Do sprzedaży trafia nie wcześniej, niż w czwartym 
roku po zbiorach. Wino o lśniącej ciemnoczerwonej barwie, z drobnymi  pasemkami granatowymi i 
ceglastymi. Kwiatowe aromaty fiołków mieszają się z wytrawną wiśnią, przetykaną orientalną nutą 
przyprawową i skórzaną. W smaku mocno wytrawne, solidne i mocno garbnikowe, łagodnieje po 
napowietrzeniu. Finisz długi, wyrazisty. W dobrych warunkach może leżakować nawet 20 lat. 

 

Nazwa: Barolo Serralunga     

Szczepy: nebbiolo Producent: Tenuta Rocca 

Barolo to wino, którego potencjał starzenia dochodzi nawet do 20 lat. Jest jednym  
z trzech tuzów włoskiego winiarstwa, razem z Amarone i Brunello. Barolo Serralunga to topowy produkt 
winnicy Tenuta Rocca. Leżakuje dwa lata w dębowych beczkach  
i rok w butelkach. Wino o ciemnoczerwonej, prawie granatowej barwie z ceglastymi refleksami. 
Wyjątkowo intensywne aromaty ujawniają się po odpowiednim napowietrzeniu. Wiśnie i fiołki  mieszają 
się z nutami cynamonu, wanilii i goździków, a nawet skóry. Smak przypomina bukiet. Wino intensywne, 
bogate, taninowe, ale dość gładkie, o wyrazistym, długim finiszu. Kompan do ciężkich czerwonych mięs, 
dziczyzny, starzonych serów. 
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Nazwa: Brunello di Montalcino     

Szczepy: sangiovese grosso  Producent: Lionello Marchesi 

Rubinowo-czerwona szata, wraz ze starzeniem, nabiera ceglastej barwy. Bukiet intensywny z 
dominującymi aromatami leśnych owoców. W smaku wytrawne i pełne o niebywale długim finiszu 
pełnym dojrzałych tanin. Zdecydowanie wymaga dekantacji i długiego napowietrzenia. Jego potencjał 
dojrzewania może sięgnąć nawet ponad 20 lat. Brunello znakomicie komponuje się z grillowaną 
wołowiną, dziczyzną i dojrzałymi serami. 

 

Nazwa: Amarone della Valpolicella Tenuta Cajo         

Szczepy: corvina, corvinone, rondinella, oseleta  Producent: Ca’Botta 

Amarone to gwarant solidności i tradycji - wino niezwykle szanowane, jeden z trzech tuzów włoskiego 
winiarstwa, obok Barolo i Brunello. Przygotowane z podsuszanych przez 4 miesiące winogron, ma 
skoncentrowany aromat czarnej porzeczki, czereśni  
i czarnych jagód oraz suszonej śliwki z delikatną nutą lukrecji. W ustach również mocno owocowe z 
ziołowym posmakiem bazylii, a także karmelu i gorzkiej czekolady. Koniecznie wymaga napowietrzenia, 
wskazana dekantacja. Idealne do czerwonych mięs, dziczyzny i dojrzałych serów. 

 

Nazwa: Amarone della Valpolicella         

Szczepy: corvina, rondinella, molinara Producent: Dal Cero 

Ręcznie zbierane winogrona trafiają na 3-4 miesiące do suszenia a następnie są wolno macerowane na 
skórkach i fermentowane. Ten tradycyjny sposób tworzenia wina znajduje odzwierciedlenie w jego 
smaku – pełnym elegancji i niewymuszonych, złożonych aromatów. Wino jest dumą winnicy, dlatego 
na jego etykiecie znajdziemy podpisy całego rodzeństwa które je tworzy. Wino ma przynajmniej 
kilkanaście lat potencjału starzenia.  

 

Nazwa: Tr3smano    

Szczepy: tempranillo Producent: Bodegas Legar de Proventus 

Najwyższej jakości wino pochodzące ze „Złotej Mili” w Ribera del Duero. Obszar ten skupia 
producentów o międzynarodowej renomie. Za projekt Tr3smano odpowiada Pedro Aibar, postać znana 
każdemu pasjonatowi win hiszpańskich. Wino dojrzewa w beczkach z dębu francuskiego i 
amerykańskiego przez 18 miesięcy. Intensywny czerwony kolor odkrywa aromaty dojrzałych owoców z 
akcentami płynącymi z beczki. Bardzo długie i eleganckie wino z krągłą i przyjemną taniną. Szczególnie 
dobrze się czuję jako kompan dojrzałych szynek oraz czerwonych mięs. 

` 

Nazwa: Paul Suer Cabernet Blend  

Szczepy: cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot Producent: Kanonkop (RPA/Stellenbosh) 

Kanonkop Paul Suer było pierwszym południowoafrykańskim winem, które otrzymało notę 100 
punktów w ocenie brytyjskiego krytyka winiarskiego Tima Atkina MW. Wino prezentuje klasyczną 
bordoską mieszankę z przewagą Cabernet Sauvignon co nadaje mu bardziej zdecydowanego 
charakteru. W bukiecie pojawiają się aromaty jeżyn, malin, cedru, szałwii i mięty, które również można 
wyczuć na języku, wzbogacone dodatkowo pieprznymi nutami. Wino dojrzewało 24 miesiące w nowych 
francuskich beczkach co zapewnia mu trwałe wykończenie. Doskonałe dla wielbicieli mieszanki 
Bordeaux. 
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Nazwa: Cerviero Rosso Veneto Magnum (1,5 l)  
                                                   lub Jeroboam (3 l) 

 

 

Szczepy: corvina, corvinone, rondinella, cabernet, turchetta Producent: Ca’Botta 

Klasyczne, dość złożone wino z regionu Veneto, w dużej, półtoralitrowej butelce. Bardzo świeże w 
smaku i mocno aromatyczne, gdzie nuty owoców mieszają się  
z nutami ostrych przypraw. Polecamy zarówno do samodzielnego picia oraz jako uzupełnienie lekkich 
mięs, duszonej kaczki czy serów. 

 

Nazwa: Amarone della Valpolicella Magnum (1,5 l)  
                                                         lub Jeroboam (3 l) 

 
 

Szczepy: corvina, corvinone, rondinella, oseleta  Producent: Ca’Botta 

Amarone - jeden z trzech tuzów włoskiego winiarstwa, obok Barolo i Brunello,  
w dużej, półtoralitrowej butelce. Przygotowane z podsuszanych przez 4 miesiące winogron, ma 
skoncentrowany aromat czarnej porzeczki, czereśni i czarnych jagód oraz suszonej śliwki z delikatną 
nutą lukrecji. W ustach również mocno owocowe z ziołowym posmakiem bazylii, a także karmelu i 
gorzkiej czekolady. Koniecznie wymaga napowietrzenia, wskazana dekantacja. Idealne do czerwonych 
mięs, dziczyzny i dojrzałych serów. 

 



WINA MUSUJACE          Wine rePublic 

Wine Republic – demokratyzujemy wino   

 

 

Nazwa: Pietra Millare Spumante Millesimato Extra Dry  

Szczepy: glera, chardonnay, pinot grigio  Producent: Rocca Rossa 

Intensywnie, lecz miękko musujące wino w północnych Włoch. Podwyższona zawartość cukru dodaje 
przyjemnej gładkości i czyni to wino przystępnym dla wielu odbiorców. W smaku białe owoce i kwiaty. 
Długi, jabłkowy-gruszkowy finisz. 

 

Nazwa: Qvid Spumante  

Szczepy: falanghina Producent: La Guardiense 

Półwytrawne, bardzo przyjemnie orzeźwiające a jednocześnie o smaku dojrzałych owoców wino z 
południa Włoch. Mocno owocowy smak jest intensywny i trwały, więc wino może być świetnym 
aperitifem ale też towarzyszyć przystawkom, warzywom i owocowym deserom.  

 

Nazwa: Prosecco Frizzante Spago  

Szczepy: glera, pinot grigio, chardonnay Producent: Parol Vini 

Radosne i żywe wino musujące wytwarzane metodą Martinottiego/Charmata. Delikatne, lecz trwałe 
bąbelki, smak białych owoców, soku cytrynowego i papierówek. Bardzo owocowe, rześkie wino idealne 
do lekkich przystawek. 

 

Nazwa: Prosecco Frizzante     

Szczepy: glera  Producent: Rechsteiner 

Bardzo delikatne, lekko musujące i owocowe. Świetne sprawdzi się jako aperitif,  
a latem również do śniadania na świeżym powietrzu. Aromaty cytrusów  
i kwaskowatych jabłek, na podniebieniu krągłe i niezwykle przyjemne. Podawać mocno schłodzone. 
Wino zamykane jest klasycznym korkiem (nieszampańskim). 

 

Nazwa: Prosecco Brut 0,375/0,75 l     15,50/ 

Szczepy: glera Producent: Rechsteiner 

Eleganckie Prosecco Spumante Brut, świeże i rześkie, o delikatnym aromacie nektarynek. W smaku 
wyraźnie wyczuwalne nuty jabłek, różowego grapefruita oraz brzoskwiń. Doskonale sprawdzi się 
podczas celebrowania uroczystych momentów,w roli aperitifu oraz jako baza drinków. Pasuje do 
delikatnych przystawek i sałatek, znakomite do lekkich deserów. 

 

Nazwa: Cava Mas Xarot Brut  

Szczepy: xarel·lo, macabeo, parellada Producent: Bodega Monastell 

Świeże, aromatyczne i owocowe wino o perlistych bąbelkach. Produkowane przez klasyczną winnicę w 
historycznej części apelacji. Dojrzewa ponad 15 miesięcy.  Doskonałe o każdej porze dnia, pasujące do 
owoców morza, białego mięsa oraz do dań z ryżu 

  



WINA MUSUJACE          Wine rePublic 

Wine Republic – demokratyzujemy wino   

 

 

Nazwa: Cava Mas Xarot  Reserva Brut Nature  

Szczepy: xarel·lo, macabeo, parellada Producent: Bodega Monastell 

Doskonale ułożone, złociste w kolorze wino o drobnych perlistych bąbelkach. Wyprodukowane z 
winogron ze starych winorośli z regionu Penedes. Dojrzewające powyżej 24 miesięcy. W ustach pełne, 
zrównoważone z aromatami białych owoców i orzechów o długim przyjemnym finiszu. Idealnie pasuje do 
białych mięs, dymnych potraw oraz dojrzewających serów. 

 

Nazwa: Prosecco Zonta            

Szczepy: glera  Producent: Due Santi di Zonta 

Wytrawne i rześkie prosecco o cytrusowych i lekko brzoskwiniowych aromatach. Elegancko musujące, 
będzie znakomite do toastów, samodzielnego picia, a także do lekkich dań typu przystawki.  

 

Nazwa: Gost Art Brut  

Szczepy: riesling, pinot gris, pinot bianco Producent: Gosthorze (Polska) 

Nagradzane medalami w konkursach winiarskich polskie wino musujące. Robione metodą szampańską 
przez zakochanego w Polsce Francuza, urzeka świeżością i złożonością smaku. Przyjemnie i mocno 
musujące nadaje się na aperitif, ale też do lekkiego jedzenia, owoców morza, salat.  

 

Nazwa: Villiera Tradition Brut MCC NV  

Szczepy: chardonnay, pinot noir, pinotage Producent: Villiera Wines (RPA) 

Tradition Brut to pierwsze wino musujące wyprodukowane w Villiera, w 1984 roku,  
z pomocą słynnego producenta szampana Jean Louis Denois. Przyjemny delikatnie ostry Cap 
Classique, o charakterystycznych drożdżowych aromatach, świeżości owoców i lekkiej kwasowości. 
Wino harmonijne, o idealnie dobranych proporcjach białych i czerwonych winogron.  

 

Nazwa: Sensum Laxas Brut  

Szczepy: albariño  Producent: Bodega Monastell 

Unikatowe wino musujące, zrobione w 100% z Albariño metodą tradycyjną. Wino leżakowało na 
osadzie przez 9 miesięcy. Aromatycznie wspaniała kombinacja cytrusów, ciasta drożdżowego, 
orzechów oraz miodu, w ustach wino jest eleganckie z długo utrzymującymi się bąbelkami, oraz 
delikatnie długim i słodkim wykończeniem. Piękny aperitif i towarzysz przystawek i wykwintnych dań 
bankietowych.  

 

Nazwa: Cava Mas Xarot   GranReserva Brut Nature  

Szczepy: xarel·lo, macabeo, parellada Producent: Bodega Monastell 

Niezwykłe wino o głębokim, złotym kolorze. Ukazuje wszystko co najlepsze dla terroir historycznej 
części Penedes. Dojrzewa przez minimum 60 miesięcy. Przejawia aromaty typowe dla dojrzewania, 
dymu i brioche. Przejawia elegancki długi finisz. Przeznaczone do złożonych dań z białego mięsa, 
pieczeni oraz dojrzałych serów.  

 

  



WINA W KARTONACHA I KEGACH                   Wine rePublic 

Demokratyzujemy Wino 

 

 

Nazwa: Bianco Veneto    

Szczepy: chardonnay, traminer Producent: Rechsteiner 

Połączenie dwóch popularnych białych szczepów – orzeźwiającego, cytrusowego 
chardonnay oraz traminera, delikatniejszego w charakterze, o znakomitym 
gruszkowym smaku i aromacie. Dzięki temu połączeniu powstało przyjemne wino, 
które polecamy je zarówno do samodzielnego picia, jak i do wszelkich przekąsek oraz 
lekkich potraw – i wegetariańskich, i z dodatkiem białych mięs.  

 

Nazwa: Rosso Veneto   

Szczepy: merlot  Producent: Rechsteiner 

Klasyczny merlot przeznaczony do codziennego picia o delikatnych aromatach 
czerwonych dojrzałych owoców, jagód i śliwek. W smaku stosunkowo łagodne, 
miękkie, o owocowym aromacie, subtelnie taniczne z wyraźną owocową nutą. Pasuje 
do lekkich potraw mięsnych i pieczonych warzyw. Znakomite do pizzy. 

 

 

Nazwa: Delizioso Frizzante, KEG 24 litry     

Szczepy: glera, pinot grigio, chardonnay Producent: Parol Vini 

Bladosłomkowe, świeże i orzeźwiające wino musujące. Smak białych owoców z 
przewagą jabłek, długotrwałe i nieagresywne musowanie. Delikatny przyprawowy 
finisz. 

Przyłącze – głowica typu A, podawać w temperaturze 6oC. 

 

Nazwa: Superstar frizzante, Keg SLIM 20 litrów  

Szczepy: glera, chardonnay Producent: Montelvini 

Wino musujące od jednego z wiodących producentów Prosecco. Tradycyjnie 
powstaje ze szczepu glera, z niedużym dodatkiem chardonnay. Dzięki temu jest 
orzeźwiające i świeże w smaku, mocno wytrawne, ale dość subtelne i uzupełnione o 
głębsze dojrzałe aromaty owoców cytrusowych oraz jabłek. Doskonale gasi 
pragnienie, świetne jako aperitif i jako towarzysz sałatek lub innych lekkich dań.  
Przyłącze – głowica typu KeyKeg, podawać w temperaturze 6oC. 

 

Nazwa: Białe Parolvini  

Szczepy:chardonnay Producent: Parol Vini 

Wino o pięknym słomkowym kolorze otrzymane z mieszanki szczepów z regionu 
Veneto używanych też do produkcji wina musującego. W nosie wyczuwalne aromaty 
świeżej gruszki, jabłek  oraz kwiatów akacji. W smaku wytrawne z lekkim, słodkim 
finiszem.  

Przyłącze – głowica typu A, serwować w temperaturze 10oC. 

 

Nazwa:Czerwone Parolvini  

Szczepy: merlot Producent: Parol Vini 

Wino o połyskliwym rubinowym kolorze otrzymane ze szczepu Merlot z regionu 
Veneto. W nosie czuć aromaty owoców wiśni i leśnych takich jak maliny i jeżyny. W 
smaku wytrawne z lekkim, słodkim zakończeniem. 

Przyłącze – głowica typu A, serwować w 14oC. 
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Zapraszamy na certyfikowane kursy winiarskie WSET 
 

Wine and Spirit Education Trust powstał w 1969 roku w Wielkiej Brytanii jako organizacja, której 

celem było oferowanie wysokiej jakości edukacji w zakresie wiedzy o winie. 

 

Dzisiaj WSET to największe międzynarodowe centrum edukacyjne w dziedzinie wina i mocnych 

alkoholi. Kursy oferowane są w 17 językach, w ponad 70 krajach na całym świecie, ponad 80% 

stanowią uczestnicy międzynarodowi (spoza Wielkiej Brytanii). 

 

Dyplomy WSET  są uznawane w branży winiarskiej i gastronomicznej na całym świecie, co roku do 

egzaminów przystępuje ponad 100 000 kandydatów. 

Organizacja wypracowała przez lata własny system oceny jakości trunków (WSET Systemic 

Approach to Tasting), uznawany i używany przez specjalistów. 

 

Autorami programu kursu są najbardziej rozpoznawani autorzy publikacji na temat wina. Zajęcia w 

naszej szkole prowadzą Paweł Białęcki, Tomasz Kolecki i Szymon Milonas 

 

Dla zachowania wysokiej jakości i standardów, zajęcia prowadzone są wyłącznie przez 

akredytowanych przedstawicieli i zatwierdzonych instruktorów . 

Wine rePublic jest akredytowanym przedstawicielem WSET (Approved Programme Provider) 

oferującym kursy na poziomie: 

• Level 1 Award in Wines - kurs podstawowy „Pewność w typowych sytuacjach” 

• Level 2 Award in Wines - kurs rozszerzony „Zrozumieć każdą etykietę” 

• Level 3 Award in Wines - kurs zaawansowany „Zgłębiając świat win” 

Wszystkie materiały szkoleniowe oraz egzamin są dostępne w języku angielskim, natomiast zajęcia  

i degustacje prowadzone są w języku polskim. 

  

https://winerepublic.pl/wset/poziom-1
https://winerepublic.pl/wset/poziom-2
https://winerepublic.pl/wset/wset-3
https://winerepublic.pl/wp-content/uploads/2015/06/wset_app_rgb.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wine rePublic sp.j. Milonas 
ul. Ochocka 1a 

02-495 Warszawa 
NIP 1182086225 

Szymon Milonas 

tel. +48 609 500 527 

e-mail: szymon@winerepublic.pl 

Zapraszamy na certyfikowane kursy winiarskie WSET 
https://winerepublic.pl/wset/co-to-jest  
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