






Kod Z1XMAS2021

Prosecco Sublime Edizione Limitata z konfiturą z
pomarańczy w eleganckim pudełku

Subtelne i przyjemnie pieniste musujące wino idealnie uosabiające wyjątkowy włoski styl
życia. Charakteryzuje je kwiatowo-owocowy bukiet oraz lekkość i rześkość, która czynią
zeń doskonałe wino praktycznie na każdą okazję. Zapakowane w eleganckie, granatowe
pudełko, w zestawie z kon�turą z pomarańczy, tworzy unikalny prezent. Podawać jako
aperitif i do lekkich przekąsek z owoców morza, ryb i drobiu. 
Skład: Skład: glera

Cena hurt netto 61,79 zł61,79 zł

BIAŁE, PROSECCO WYTRAWNE  WŁOCHY

Odmiana: glera

 

Kod Z3XMAS2021

Finca Fella Cala Rey Tempranillo Syrah w eleganckim
pudełku na prezent

Czerwone hiszpańskie wino o aromatach dojrzałych czerwonych owoców i leśnych jagód.
W ustach wyraziście owocowe, świetnie zrównoważone i harmonijne, o długim, mocno
naznaczonym ciemnym owocem wzbogaconym o niuans lukrecji, posmaku. Zapakowana
w eleganckie, granatowe pudełko tworzy wyjątkowy prezent. Podawać do grillowanych
i pieczonych mięs, dojrzewających serów. 
Skład: Skład: 80% tempranillo, 20% syrah

Cena hurt netto 42,60 zł42,60 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Finca Fella, Fantini Group
Region: Kastylia La Mancha
Odmiana: tempranillo, syrah

 

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod Z1XMAS2021

Prosecco Sublime Edizione Limitata z konfiturą z
pomarańczy w eleganckim pudełku

Subtelne i przyjemnie pieniste musujące wino idealnie uosabiające wyjątkowy włoski styl
życia. Charakteryzuje je kwiatowo-owocowy bukiet oraz lekkość i rześkość, która czynią
zeń doskonałe wino praktycznie na każdą okazję. Zapakowane w eleganckie, granatowe
pudełko, w zestawie z kon�turą z pomarańczy, tworzy unikalny prezent. Podawać jako
aperitif i do lekkich przekąsek z owoców morza, ryb i drobiu. 
Skład: Skład: glera

Cena detaliczna brutto 106,88 zł106,88 zł

BIAŁE, PROSECCO WYTRAWNE  WŁOCHY

Odmiana: glera

 

Kod Z3XMAS2021

Finca Fella Cala Rey Tempranillo Syrah w eleganckim
pudełku na prezent

Czerwone hiszpańskie wino o aromatach dojrzałych czerwonych owoców i leśnych jagód.
W ustach wyraziście owocowe, świetnie zrównoważone i harmonijne, o długim, mocno
naznaczonym ciemnym owocem wzbogaconym o niuans lukrecji, posmaku. Zapakowana
w eleganckie, granatowe pudełko tworzy wyjątkowy prezent. Podawać do grillowanych
i pieczonych mięs, dojrzewających serów. 
Skład: Skład: 80% tempranillo, 20% syrah

Cena detaliczna brutto 73,69 zł73,69 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Finca Fella, Fantini Group
Region: Kastylia La Mancha
Odmiana: tempranillo, syrah

 

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod Z2XMAS2021

Zestaw whisky Woodsman z pralinkami w eleganckim
pudełku na prezent

Whisky dojrzewała w nowych beczkach z białego dębu amerykańskiego oraz w podwójnie
wypalanych beczkach po bourbonie, dzięki czemu mocno naznaczona jest waniliową
słodyczą i niuansem dymnym. Idealna do koktajli. Cechuje ją bogata, ciepła, złotobrązowa
barwa i wyraźnie waniliowe aromaty przemieszane z subtelnymi nutami dymnymi.
W smaku także wyczuwalne niuanse waniliowe z domieszką przypraw korzennych
i delikatną dymną słodyczą. Przyjemny, bezpretensjonalny, lekko słodkawy posmak.
Zapakowana w eleganckie, granatowe pudełko, w zestawie z pralinkami, tworzy unikalny
prezent.

Cena hurt netto 126,83 zł126,83 zł

WHISKY MIESZANA  SZKOCJA

Producent: Whyte & Mackay
Beczka: nowe beczki z dębu amerykańskiego i beczki po bourbonie

 

Kod Z7XMAS2021

Gran Maestro Primitivo w drewnianym kuferku

Gran Maestro Primitivo w drewnianym kuferku to doskonały pomysł na prezent. Ma bujny
i złożony bukiet, na który składają się przede wszystkim aromaty czarnych porzeczek,
powideł śliwkowych, a w tle nuty kakao, tytoniu i wanilii. W ustach pełne i zaokrąglone,
o miękkich, słodkawych taninach, zostawiające na języku smak czerwonych porzeczek,
przypraw i kawy.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Luca Maroni : 98 punkty - rocznik 2018

Cena hurt netto 61,79 zł61,79 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Apulia
Odmiana: primitivo

 

Nagrodzone

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod Z2XMAS2021

Zestaw whisky Woodsman z pralinkami w eleganckim
pudełku na prezent

Whisky dojrzewała w nowych beczkach z białego dębu amerykańskiego oraz w podwójnie
wypalanych beczkach po bourbonie, dzięki czemu mocno naznaczona jest waniliową
słodyczą i niuansem dymnym. Idealna do koktajli. Cechuje ją bogata, ciepła, złotobrązowa
barwa i wyraźnie waniliowe aromaty przemieszane z subtelnymi nutami dymnymi.
W smaku także wyczuwalne niuanse waniliowe z domieszką przypraw korzennych
i delikatną dymną słodyczą. Przyjemny, bezpretensjonalny, lekko słodkawy posmak.
Zapakowana w eleganckie, granatowe pudełko, w zestawie z pralinkami, tworzy unikalny
prezent.

Cena detaliczna brutto 219,38 zł219,38 zł

WHISKY MIESZANA  SZKOCJA

Producent: Whyte & Mackay
Beczka: nowe beczki z dębu amerykańskiego i beczki po bourbonie

 

Kod Z7XMAS2021

Gran Maestro Primitivo w drewnianym kuferku

Gran Maestro Primitivo w drewnianym kuferku to doskonały pomysł na prezent. Ma bujny
i złożony bukiet, na który składają się przede wszystkim aromaty czarnych porzeczek,
powideł śliwkowych, a w tle nuty kakao, tytoniu i wanilii. W ustach pełne i zaokrąglone,
o miękkich, słodkawych taninach, zostawiające na języku smak czerwonych porzeczek,
przypraw i kawy.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Luca Maroni : 98 punkty - rocznik 2018

Cena detaliczna brutto 106,88 zł106,88 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Apulia
Odmiana: primitivo

 

Nagrodzone

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod Z6XMAS2021

Zestaw 2 win z książką Włochy Południowe w
eleganckim pudełku Eko Kraft

Zestaw zapakowany na prezent zawiera książkę „Włochy Południowe” i 2 butelki wina –
Novapalma Pinot Grigio Organic oraz Gran Maestro Rosso Appassimento. 
Włochy południowe to pierwszy polskojęzyczny turystyczny przewodnik po świecie wina.
Inny niż wszystkie, z natury subiektywny, wybiórczy, bardziej do czytania niż wertowania
w poszukiwaniu map i wskazówek adresowych. Napisany przez dziennikarzy, pilotów
wycieczek enoturystycznych i wytrawnych podróżników. 
Novapalma Pinot Grigio Organic – Powstałe wyłącznie z winogron pochodzących z upraw
ekologicznych i posiadające certy�kat ekologiczny włoskiej organizacji CCPB wino
o cytrynowym kolorze i aromatach świeżych ananasów przemieszanych z nutami
przywodzącymi na myśl skórkę chleba. Na podniebieniu półwytrawne, rześkie i soczyste,
o długim, zabarwionym nutą szałwii, posmaku. Doskonały wybór do ryb i białych mięs. 
Gran Maestro Rosso Appassimento – Wino powstałe z bardzo słodkich, suszonych przez
minimum trzy miesiące, ręcznie zbieranych winogron. W ustach intensywne, bogate
i miękkie, ujmujące słodyczą dojrzałych tanin i długim, mocno owocowym, posmakiem.
Doskonałe do czerwonych mięs, dojrzałych serów lub podania solo.

Cena hurt netto 139,84 zł139,84 zł

Kod Z5XMAS2021

Zestaw 2 win z książką Dobre Klimaty w eleganckim
pudełku Eko Kraft

Zestaw zapakowany na prezent zawiera książkę „Dobre klimaty” i 2 butelki wina – Braza
Estate Carménère oraz Juan Carrau Sauvignon Blanc. 
Dobre klimaty. 69 opowieści o świecie wina napisanych z rozmachem przez Pawła
Gąsiorka, konesera, dla którego wino to nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja. 
Braza Estate CarménèreBraza Estate Carménère − Wino o świeżych aromatach czerwonych owoców, liścia
porzeczki, dżemu śliwkowego i przypraw korzennych. Delikatne i jedwabiste w ustach,
świetnie zrównoważone i eleganckie. Doskonałe do jasnych mięs, drobiu, żółtych serów. 
Juan Carrau Sauvignon BlancJuan Carrau Sauvignon Blanc  − Eleganckie białe wytrawne wino o wyraźnych cytrusowych
aromatach okraszonych nutą ziołową. W ustach rześkie i delikatne, o przyjemnym, lekko
cytrusowym posmaku. Idealne do sałatek, pikantnych dań z owoców morza, białych mięs
lub jako aperitif.

Cena hurt netto 120,33 zł120,33 zł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod Z6XMAS2021

Zestaw 2 win z książką Włochy Południowe w
eleganckim pudełku Eko Kraft

Zestaw zapakowany na prezent zawiera książkę „Włochy Południowe” i 2 butelki wina –
Novapalma Pinot Grigio Organic oraz Gran Maestro Rosso Appassimento. 
Włochy południowe to pierwszy polskojęzyczny turystyczny przewodnik po świecie wina.
Inny niż wszystkie, z natury subiektywny, wybiórczy, bardziej do czytania niż wertowania
w poszukiwaniu map i wskazówek adresowych. Napisany przez dziennikarzy, pilotów
wycieczek enoturystycznych i wytrawnych podróżników. 
Novapalma Pinot Grigio Organic – Powstałe wyłącznie z winogron pochodzących z upraw
ekologicznych i posiadające certy�kat ekologiczny włoskiej organizacji CCPB wino
o cytrynowym kolorze i aromatach świeżych ananasów przemieszanych z nutami
przywodzącymi na myśl skórkę chleba. Na podniebieniu półwytrawne, rześkie i soczyste,
o długim, zabarwionym nutą szałwii, posmaku. Doskonały wybór do ryb i białych mięs. 
Gran Maestro Rosso Appassimento – Wino powstałe z bardzo słodkich, suszonych przez
minimum trzy miesiące, ręcznie zbieranych winogron. W ustach intensywne, bogate
i miękkie, ujmujące słodyczą dojrzałych tanin i długim, mocno owocowym, posmakiem.
Doskonałe do czerwonych mięs, dojrzałych serów lub podania solo.

Cena detaliczna brutto 241,88 zł241,88 zł

Kod Z5XMAS2021

Zestaw 2 win z książką Dobre Klimaty w eleganckim
pudełku Eko Kraft

Zestaw zapakowany na prezent zawiera książkę „Dobre klimaty” i 2 butelki wina – Braza
Estate Carménère oraz Juan Carrau Sauvignon Blanc. 
Dobre klimaty. 69 opowieści o świecie wina napisanych z rozmachem przez Pawła
Gąsiorka, konesera, dla którego wino to nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja. 
Braza Estate CarménèreBraza Estate Carménère − Wino o świeżych aromatach czerwonych owoców, liścia
porzeczki, dżemu śliwkowego i przypraw korzennych. Delikatne i jedwabiste w ustach,
świetnie zrównoważone i eleganckie. Doskonałe do jasnych mięs, drobiu, żółtych serów. 
Juan Carrau Sauvignon BlancJuan Carrau Sauvignon Blanc  − Eleganckie białe wytrawne wino o wyraźnych cytrusowych
aromatach okraszonych nutą ziołową. W ustach rześkie i delikatne, o przyjemnym, lekko
cytrusowym posmaku. Idealne do sałatek, pikantnych dań z owoców morza, białych mięs
lub jako aperitif.

Cena detaliczna brutto 208,13 zł208,13 zł

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod Z4XMAS2021

Zestaw 2 win z książką „Mistrzowie kuchni” eleganckim
pudełku Eko Kraft

Zestaw zapakowany na prezent zawiera książkę Mistrzowie kuchni. Mistrzowie baru i 2
butelki wina – Babylon’s Peak Chenin Blanc oraz Enrique Foster Ique Malbec. 
Mistrzowie kuchni. Mistrzowie baru to zbiór przepisów przygotowanych przez cenionych
szefów kuchni oraz barmanów, którzy tworzą niesamowite połączenia.
Z zaprezentowanych w książce oryginalnych przepisów mogą skorzystać zarówno
profesjonaliści, jak i ci, dla których gotowanie jest kultywowaną w domowym zaciszu pasją.
Babylon’s Peak Chenin Blanc − Świeże, pełne owocu wino o lekko tropikalnym charakterze,
roztaczające aromaty ananasa, melona i bananów. Na podniebieniu dość skoncentrowane
i bogate, o przyjemnie owocowym smaku i długim, rześkim posmaku. 
Enrique Foster Ique Malbec − Świeże, młode wino o wyraźnie owocowym charakterze.
Intensywny nos roztacza aromaty czerwonych owoców wzbogacone o nuty białego
pieprzu. W ustach dobrze zbudowane, subtelnie taniczne, o przyjemnie długim posmaku.

Cena hurt netto 126,83 zł126,83 zł

Kod ZVSI10PRESTIGEMIN

Zestaw Prestige Dwór Sieraków Superior Wódka 0,7 l z
miniaturkami Kosher i Śliwa z Tarniną

Zestaw Prestiż to zapakowana w eleganckie pudełko biała wódka smakowa Dwór Sieraków
Superior z miniaturkami Kosher i Śliwa z Tarniną. Zestawiona ze spirytusu zbożowego,
destylatów śliwkowych i jabłkowych oraz nalewów na dziką różę, wanilię, ziarno owsa
i rodzynki.

Cena hurt netto 116,42 zł116,42 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod Z4XMAS2021

Zestaw 2 win z książką „Mistrzowie kuchni” eleganckim
pudełku Eko Kraft

Zestaw zapakowany na prezent zawiera książkę Mistrzowie kuchni. Mistrzowie baru i 2
butelki wina – Babylon’s Peak Chenin Blanc oraz Enrique Foster Ique Malbec. 
Mistrzowie kuchni. Mistrzowie baru to zbiór przepisów przygotowanych przez cenionych
szefów kuchni oraz barmanów, którzy tworzą niesamowite połączenia.
Z zaprezentowanych w książce oryginalnych przepisów mogą skorzystać zarówno
profesjonaliści, jak i ci, dla których gotowanie jest kultywowaną w domowym zaciszu pasją.
Babylon’s Peak Chenin Blanc − Świeże, pełne owocu wino o lekko tropikalnym charakterze,
roztaczające aromaty ananasa, melona i bananów. Na podniebieniu dość skoncentrowane
i bogate, o przyjemnie owocowym smaku i długim, rześkim posmaku. 
Enrique Foster Ique Malbec − Świeże, młode wino o wyraźnie owocowym charakterze.
Intensywny nos roztacza aromaty czerwonych owoców wzbogacone o nuty białego
pieprzu. W ustach dobrze zbudowane, subtelnie taniczne, o przyjemnie długim posmaku.

Cena detaliczna brutto 219,38 zł219,38 zł

Kod ZVSI10PRESTIGEMIN

Zestaw Prestige Dwór Sieraków Superior Wódka 0,7 l z
miniaturkami Kosher i Śliwa z Tarniną

Zestaw Prestiż to zapakowana w eleganckie pudełko biała wódka smakowa Dwór Sieraków
Superior z miniaturkami Kosher i Śliwa z Tarniną. Zestawiona ze spirytusu zbożowego,
destylatów śliwkowych i jabłkowych oraz nalewów na dziką różę, wanilię, ziarno owsa
i rodzynki.

Cena detaliczna brutto 201,38 zł201,38 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod Z2VSI22PRESTIGEKIEL

Zestaw Prestige Dwór Sieraków Czarny Bez 0,7 l z 2
kieliszkami

Zestaw Prestiż to zapakowana w eleganckie pudełko biała wódka smakowa Dwór Sieraków
Czarny Bez z dwoma kieliszkami. Wyprodukowana na bazie spirytusu zbożowego
i czarnego bzu, uszlachetniona dodatkami owocowymi, korzennymi i ziołowymi.
Otwierając się w kieliszku, wódka uwalnia aromaty ajerkoniaku, a po chwili karmelu,
tostów, dymu i beczki. W ustach dobrze zbudowana, wręcz gęsta, o przyjemnej słodyczy
suszonej śliwki, jeżyn i owoców lasu.

Cena hurt netto 121,30 zł121,30 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Kod Z2VSI19PRESTIGENACHT

Zestaw Prestige Dwór Sieraków Śliwa z Tarniną 0,7 l z 2
szklankami Nachtmann

Zestaw Prestiż to zapakowana w eleganckie pudełko biała wódka smakowa Śliwa z Tarniną
z dwoma szklankami Nachtmann. W nosie marynowana śliwka, aromaty brzoskwini,
lukrecji, kon�tury z róży, pigwa, miód. Na podniebieniu wódka jest półwytrawna, o smaku
przywodzącym na myśl suszone śliwki, lukrecję, miód, melisę i gorzkie zioła. Pozostawia
posmak brzoskwiń i suszonych moreli. Na końcu deserowa czekolada.

Cena hurt netto 142,11 zł142,11 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod Z2VSI22PRESTIGEKIEL

Zestaw Prestige Dwór Sieraków Czarny Bez 0,7 l z 2
kieliszkami

Zestaw Prestiż to zapakowana w eleganckie pudełko biała wódka smakowa Dwór Sieraków
Czarny Bez z dwoma kieliszkami. Wyprodukowana na bazie spirytusu zbożowego
i czarnego bzu, uszlachetniona dodatkami owocowymi, korzennymi i ziołowymi.
Otwierając się w kieliszku, wódka uwalnia aromaty ajerkoniaku, a po chwili karmelu,
tostów, dymu i beczki. W ustach dobrze zbudowana, wręcz gęsta, o przyjemnej słodyczy
suszonej śliwki, jeżyn i owoców lasu.

Cena detaliczna brutto 209,81 zł209,81 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Kod Z2VSI19PRESTIGENACHT

Zestaw Prestige Dwór Sieraków Śliwa z Tarniną 0,7 l z 2
szklankami Nachtmann

Zestaw Prestiż to zapakowana w eleganckie pudełko biała wódka smakowa Śliwa z Tarniną
z dwoma szklankami Nachtmann. W nosie marynowana śliwka, aromaty brzoskwini,
lukrecji, kon�tury z róży, pigwa, miód. Na podniebieniu wódka jest półwytrawna, o smaku
przywodzącym na myśl suszone śliwki, lukrecję, miód, melisę i gorzkie zioła. Pozostawia
posmak brzoskwiń i suszonych moreli. Na końcu deserowa czekolada.

Cena detaliczna brutto 245,81 zł245,81 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod Z2VSI10PRESTIGEKIEL

Zestaw Prestige Dwór Sieraków Superior Wódka 0,7 l z 2
kieliszkami

Zestaw Prestiż to zapakowana w eleganckie pudełko biała wódka smakowa Dwór Sieraków
Superior z dwoma kieliszkami. Zestawiona ze spirytusu zbożowego, destylatów śliwkowych
i jabłkowych oraz nalewów na dziką różę, wanilię, ziarno owsa i rodzynki.

Cena hurt netto 108,29 zł108,29 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Kod Z2VSI07PRESTIGENACHT

Zestaw Prestige Dwór Sieraków Starzona w Beczce 0,7 l z
2 szklankami Nachtmann

Zestaw Prestiż to zapakowana w eleganckie pudełko biała wódka smakowa Starzona
w Beczce z dwoma szklankami Nachtmann. Wydestylowana z żyta, kukurydzy i jęczmienia,
a następnie leżakowana przez 36 miesięcy w dębowych beczkach wódka
o jasnobursztynowym kolorze i wspaniałym bukiecie złożonym ze słodkich aromatów
wanilii, jabłek i gruszek.

Cena hurt netto 134,96 zł134,96 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod Z2VSI10PRESTIGEKIEL

Zestaw Prestige Dwór Sieraków Superior Wódka 0,7 l z 2
kieliszkami

Zestaw Prestiż to zapakowana w eleganckie pudełko biała wódka smakowa Dwór Sieraków
Superior z dwoma kieliszkami. Zestawiona ze spirytusu zbożowego, destylatów śliwkowych
i jabłkowych oraz nalewów na dziką różę, wanilię, ziarno owsa i rodzynki.

Cena detaliczna brutto 187,31 zł187,31 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Kod Z2VSI07PRESTIGENACHT

Zestaw Prestige Dwór Sieraków Starzona w Beczce 0,7 l z
2 szklankami Nachtmann

Zestaw Prestiż to zapakowana w eleganckie pudełko biała wódka smakowa Starzona
w Beczce z dwoma szklankami Nachtmann. Wydestylowana z żyta, kukurydzy i jęczmienia,
a następnie leżakowana przez 36 miesięcy w dębowych beczkach wódka
o jasnobursztynowym kolorze i wspaniałym bukiecie złożonym ze słodkich aromatów
wanilii, jabłek i gruszek.

Cena detaliczna brutto 233,44 zł233,44 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod Z197XMAS_SK_SHIRAZ

Zestaw Shirazy z 5 stron świata

• Opalo Syrah Opalo Syrah Wspaniały, bukiet aromatów owoców, pieprzu i mięty. W ustach
fantastycznie złożone, o żywej kwasowości, miękkiej teksturze i łagodnych, aksamitnych
taninach.
• Shot�re Shiraz Shot�re Shiraz Wino o owocowych aromatach przemieszanych z nutami drewna
cedrowego, kawy i przypraw. Usta smakowite, pełne owocu o miękkich taninach i długiej
końcówce.
• Gamla Syrah Gamla Syrah Urzekające wino o aromatach dymu, jeżyn i nutach ziemistych. W ustach
krągłe, pełne owocu okraszonego przyprawami.
• Diemersfontein Harlequin Shiraz PinotageDiemersfontein Harlequin Shiraz Pinotage Kupaż shiraza i pinotage uwodzący bukietem
czarnej porzeczki i śliwek z nutą mokki. W ustach pełne, o soczystych taninach. 
• Bacaro SyrahBacaro Syrah Wino o mocnym aromacie czerwonych owoców okraszonym nutą
pieprzową. W ustach smakowite, lekko taniczne, pełne i dobrze zrównoważone.
• Drewniana skrzynia

Cena hurt netto 279,27 zł279,27 zł

CZERWONE WYTRAWNE

Kod Z101XMAS1211_1

Zestaw 2 win w drewnianej skrzynce

W zestawie: 
• Tamaya MerlotTamaya Merlot Klasyczny chilijski merlot o intensywnej rubinowoczerwonej barwie
z �oletowymi przebłyskami. Wino bardzo aromatyczne, soczyście owocowe, wzbogacone
o subtelne nuty cedrowe i waniliowe. 
• Lyngrove Collection PinotageLyngrove Collection Pinotage Aromatyczne czerwone wino wytrawne z Republiki
Południowej Afryki roztaczające wokół aromaty dojrzałych jagód okraszonych
przyprawami. Usta subtelne, pełne owocu, delikatnie taniczne.
• drewniana skrzynka

Cena hurt netto 60,72 zł60,72 zł

CZERWONE WYTRAWNE

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod Z197XMAS_SK_SHIRAZ

Zestaw Shirazy z 5 stron świata

• Opalo Syrah Opalo Syrah Wspaniały, bukiet aromatów owoców, pieprzu i mięty. W ustach
fantastycznie złożone, o żywej kwasowości, miękkiej teksturze i łagodnych, aksamitnych
taninach.
• Shot�re Shiraz Shot�re Shiraz Wino o owocowych aromatach przemieszanych z nutami drewna
cedrowego, kawy i przypraw. Usta smakowite, pełne owocu o miękkich taninach i długiej
końcówce.
• Gamla Syrah Gamla Syrah Urzekające wino o aromatach dymu, jeżyn i nutach ziemistych. W ustach
krągłe, pełne owocu okraszonego przyprawami.
• Diemersfontein Harlequin Shiraz PinotageDiemersfontein Harlequin Shiraz Pinotage Kupaż shiraza i pinotage uwodzący bukietem
czarnej porzeczki i śliwek z nutą mokki. W ustach pełne, o soczystych taninach. 
• Bacaro SyrahBacaro Syrah Wino o mocnym aromacie czerwonych owoców okraszonym nutą
pieprzową. W ustach smakowite, lekko taniczne, pełne i dobrze zrównoważone.
• Drewniana skrzynia

Cena detaliczna brutto 448,88 zł448,88 zł

CZERWONE WYTRAWNE

Kod Z101XMAS1211_1

Zestaw 2 win w drewnianej skrzynce

W zestawie: 
• Tamaya MerlotTamaya Merlot Klasyczny chilijski merlot o intensywnej rubinowoczerwonej barwie
z �oletowymi przebłyskami. Wino bardzo aromatyczne, soczyście owocowe, wzbogacone
o subtelne nuty cedrowe i waniliowe. 
• Lyngrove Collection PinotageLyngrove Collection Pinotage Aromatyczne czerwone wino wytrawne z Republiki
Południowej Afryki roztaczające wokół aromaty dojrzałych jagód okraszonych
przyprawami. Usta subtelne, pełne owocu, delikatnie taniczne.
• drewniana skrzynka

Cena detaliczna brutto 105,19 zł105,19 zł

CZERWONE WYTRAWNE

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod ZAST04XMAS_ZŁ

Kultowe wino Bena Glaetzera AMON-RA w złotym
pudełku z kieliszkami

W zestawie:
• Kultowe wino Bena Glaetzera o bogatym, mocnym smaku i �nezyjnej strukturze.Kultowe wino Bena Glaetzera o bogatym, mocnym smaku i �nezyjnej strukturze.
Eksploduje ob�tością owocowych aromatów (śliwki, czarne wiśnie) przemieszanychEksploduje ob�tością owocowych aromatów (śliwki, czarne wiśnie) przemieszanych
z nutami likieru z czarnej porzeczki, przypraw i anyżku. Świetna integracja nut owocowychz nutami likieru z czarnej porzeczki, przypraw i anyżku. Świetna integracja nut owocowych
i przyprawowych z młodymi, ale krągłymi taninami.i przyprawowych z młodymi, ale krągłymi taninami.
• 2 klasyczne kieliszki Spiegelau
• Eleganckie, złote pudełko zamykane na magnes. Podawać do pieczonej wołowiny,
jagnięciny, dziczyzny lub solo.

Cena hurt netto 312,42 zł312,42 zł

CZERWONE WYTRAWNE  AUSTRALIA

Producent: Glaetzer Wines
Region: Barossa
Odmiana: shiraz
Beczka: 16 miesięcy

 

Kod ZAST04XMAS_SR

Kultowe wino Bena Glaetzera AMON-RA w srebrnym
pudełku z kieliszkami

W zestawie:
• Kultowe wino Bena Glaetzera o bogatym, mocnym smaku i �nezyjnej strukturze.Kultowe wino Bena Glaetzera o bogatym, mocnym smaku i �nezyjnej strukturze.
Eksploduje ob�tością owocowych aromatów (śliwki, czarne wiśnie) przemieszanychEksploduje ob�tością owocowych aromatów (śliwki, czarne wiśnie) przemieszanych
z nutami likieru z czarnej porzeczki, przypraw i anyżku. Świetna integracja nut owocowychz nutami likieru z czarnej porzeczki, przypraw i anyżku. Świetna integracja nut owocowych
i przyprawowych z młodymi, ale krągłymi taninami.i przyprawowych z młodymi, ale krągłymi taninami.
• 2 klasyczne kieliszki Spiegelau
• Eleganckie, srebrne pudełko zamykane na magnes. Podawać do pieczonej wołowiny,
jagnięciny, dziczyzny lub solo.

Cena hurt netto 312,42 zł312,42 zł

CZERWONE WYTRAWNE  AUSTRALIA

Producent: Glaetzer Wines
Region: Barossa
Odmiana: shiraz
Beczka: 16 miesięcy

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod ZAST04XMAS_ZŁ

Kultowe wino Bena Glaetzera AMON-RA w złotym
pudełku z kieliszkami

W zestawie:
• Kultowe wino Bena Glaetzera o bogatym, mocnym smaku i �nezyjnej strukturze.Kultowe wino Bena Glaetzera o bogatym, mocnym smaku i �nezyjnej strukturze.
Eksploduje ob�tością owocowych aromatów (śliwki, czarne wiśnie) przemieszanychEksploduje ob�tością owocowych aromatów (śliwki, czarne wiśnie) przemieszanych
z nutami likieru z czarnej porzeczki, przypraw i anyżku. Świetna integracja nut owocowychz nutami likieru z czarnej porzeczki, przypraw i anyżku. Świetna integracja nut owocowych
i przyprawowych z młodymi, ale krągłymi taninami.i przyprawowych z młodymi, ale krągłymi taninami.
• 2 klasyczne kieliszki Spiegelau
• Eleganckie, złote pudełko zamykane na magnes. Podawać do pieczonej wołowiny,
jagnięciny, dziczyzny lub solo.

Cena detaliczna brutto 520,00 zł520,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  AUSTRALIA

Producent: Glaetzer Wines
Region: Barossa
Odmiana: shiraz
Beczka: 16 miesięcy

 

Kod ZAST04XMAS_SR

Kultowe wino Bena Glaetzera AMON-RA w srebrnym
pudełku z kieliszkami

W zestawie:
• Kultowe wino Bena Glaetzera o bogatym, mocnym smaku i �nezyjnej strukturze.Kultowe wino Bena Glaetzera o bogatym, mocnym smaku i �nezyjnej strukturze.
Eksploduje ob�tością owocowych aromatów (śliwki, czarne wiśnie) przemieszanychEksploduje ob�tością owocowych aromatów (śliwki, czarne wiśnie) przemieszanych
z nutami likieru z czarnej porzeczki, przypraw i anyżku. Świetna integracja nut owocowychz nutami likieru z czarnej porzeczki, przypraw i anyżku. Świetna integracja nut owocowych
i przyprawowych z młodymi, ale krągłymi taninami.i przyprawowych z młodymi, ale krągłymi taninami.
• 2 klasyczne kieliszki Spiegelau
• Eleganckie, srebrne pudełko zamykane na magnes. Podawać do pieczonej wołowiny,
jagnięciny, dziczyzny lub solo.

Cena detaliczna brutto 520,00 zł520,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  AUSTRALIA

Producent: Glaetzer Wines
Region: Barossa
Odmiana: shiraz
Beczka: 16 miesięcy

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod ZAST04XMAS_CZ

Kultowe wino Bena Glaetzera AMON-RA w czerwonym
pudełku z kieliszkami

W zestawie:
• Kultowe wino Bena Glaetzera o bogatym, mocnym smaku i �nezyjnej strukturze.Kultowe wino Bena Glaetzera o bogatym, mocnym smaku i �nezyjnej strukturze.
Eksploduje ob�tością owocowych aromatów (śliwki, czarne wiśnie) przemieszanychEksploduje ob�tością owocowych aromatów (śliwki, czarne wiśnie) przemieszanych
z nutami likieru z czarnej porzeczki, przypraw i anyżku. Świetna integracja nut owocowychz nutami likieru z czarnej porzeczki, przypraw i anyżku. Świetna integracja nut owocowych
i przyprawowych z młodymi, ale krągłymi taninami.i przyprawowych z młodymi, ale krągłymi taninami.
• 2 klasyczne kieliszki Spiegelau
• Eleganckie, czerwone pudełko zamykane na magnes. Podawać do pieczonej wołowiny,
jagnięciny, dziczyzny lub solo.

Cena hurt netto 312,42 zł312,42 zł

CZERWONE WYTRAWNE  AUSTRALIA

Producent: Glaetzer Wines
Region: Barossa
Odmiana: shiraz
Beczka: 16 miesięcy

 

Kod ZHRB12_BN17

Ramón Bilbao Edición Limitada

2 butelki tempranillo Edición Limitada od Ramóna Bilbao. To wyjątkowe wino
produkowane jest z najlepszej jakości winogron w ograniczonej ilości 998 beczek. Tu w
zestawie z pompką, w ozdobnym opakowaniu.

Cena hurt netto 210,08 zł210,08 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Bodegas Ramón Bilbao
Region: Rioja

 

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod ZAST04XMAS_CZ

Kultowe wino Bena Glaetzera AMON-RA w czerwonym
pudełku z kieliszkami

W zestawie:
• Kultowe wino Bena Glaetzera o bogatym, mocnym smaku i �nezyjnej strukturze.Kultowe wino Bena Glaetzera o bogatym, mocnym smaku i �nezyjnej strukturze.
Eksploduje ob�tością owocowych aromatów (śliwki, czarne wiśnie) przemieszanychEksploduje ob�tością owocowych aromatów (śliwki, czarne wiśnie) przemieszanych
z nutami likieru z czarnej porzeczki, przypraw i anyżku. Świetna integracja nut owocowychz nutami likieru z czarnej porzeczki, przypraw i anyżku. Świetna integracja nut owocowych
i przyprawowych z młodymi, ale krągłymi taninami.i przyprawowych z młodymi, ale krągłymi taninami.
• 2 klasyczne kieliszki Spiegelau
• Eleganckie, czerwone pudełko zamykane na magnes. Podawać do pieczonej wołowiny,
jagnięciny, dziczyzny lub solo.

Cena detaliczna brutto 520,00 zł520,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  AUSTRALIA

Producent: Glaetzer Wines
Region: Barossa
Odmiana: shiraz
Beczka: 16 miesięcy

 

Kod ZHRB12_BN17

Ramón Bilbao Edición Limitada

2 butelki tempranillo Edición Limitada od Ramóna Bilbao. To wyjątkowe wino
produkowane jest z najlepszej jakości winogron w ograniczonej ilości 998 beczek. Tu w
zestawie z pompką, w ozdobnym opakowaniu.

Cena detaliczna brutto 342,00 zł342,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Bodegas Ramón Bilbao
Region: Rioja

 

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod HRE03_PREM3

3 but. Abadía Retuerta Pago Negralada w pudełku

Zestaw 3 butelek wina Abadía Retuerta Pago Negralada w kartoniku magnetycznym. 
Wspaniałe, skoncentrowane wino o wyrazistym bukiecie pełnym aromatów dojrzałych
świeżych owoców wzbogaconych o nuty cedru, dymu i ziemi. W ustach solidne i mocne,
o gładkich, ale wyraźnie zaznaczonych taninach i długim posmaku. Potencjał dojrzewania
20 lat. Począwszy od 2006 roku regularnie otrzymuje noty powyżej 90 punktów. Podawać
do pieczeni wołowej, dziczyzny, gulaszy, dojrzewających serów. 
Skład: 100% tempranillo

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Parker Points : 93 punkty - rocznik 2014
Decanter World Wine Awards 2017: Platinum - rocznik 2014
Decanter World Wine Awards 2019: Gold

Cena hurt netto 892,71 zł892,71 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Abadía Retuerta
Region: Kastylia-León
Odmiana: tempranillo
Beczka: 16 miesięcy, dąb francuski

 

Nagrodzone

Kod FAB16

ABK6 Family Reserve Single Estate z 2 kieliszkami w
świątecznym pudełku

Koniak ABK6 Family Reserve Single Estate w zestawie z dwoma kieliszkami zapakowany
w eleganckie, świąteczne pudełko. 
Głęboki, intensywny kolor starego złota. Bogaty bukiet zwraca uwagę nutami drewna
i przypraw; z czasem pojawiają się aromaty lukrecji, skórki pomarańczowej i suszonych �g.
Na podniebieniu wspaniale wielowymiarowy, o smaku stanowiącym doskonały przykład
harmonii aromatów orzechów włoskich i laskowych, cedru i kandyzowanych owoców.
Fantastycznie długi, gładki i �nezyjny. Jest to koniak powstały z destylatów pochodzących
z jednej posiadłości; cały proces produkcji odbywa się na miejscu począwszy od uprawy
winogron, poprzez tworzenie wina, dwukrotną destylację, starzenie destylatów,
zestawianie ich, a na butelkowaniu skończywszy. Tym samym koniaki ABK6 posiadają
swoisty charakter i wyjątkową głębię, a także większą złożoność niż standardowe wyroby
w danej kategorii. Tworzące je destylaty dojrzewały w beczkach znacznie dłużej, niż
wymagają przepisy apelacyjne; w przypadku ABK6 XO Family Reserve czas ten wynosi 20,
a nawet 25 lat.

Cena hurt netto 455,68 zł455,68 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Nowa Akwitania
Beczka: minimum 10 lat

 

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod HRE03_PREM3

3 but. Abadía Retuerta Pago Negralada w pudełku

Zestaw 3 butelek wina Abadía Retuerta Pago Negralada w kartoniku magnetycznym. 
Wspaniałe, skoncentrowane wino o wyrazistym bukiecie pełnym aromatów dojrzałych
świeżych owoców wzbogaconych o nuty cedru, dymu i ziemi. W ustach solidne i mocne,
o gładkich, ale wyraźnie zaznaczonych taninach i długim posmaku. Potencjał dojrzewania
20 lat. Począwszy od 2006 roku regularnie otrzymuje noty powyżej 90 punktów. Podawać
do pieczeni wołowej, dziczyzny, gulaszy, dojrzewających serów. 
Skład: 100% tempranillo

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Parker Points : 93 punkty - rocznik 2014
Decanter World Wine Awards 2017: Platinum - rocznik 2014
Decanter World Wine Awards 2019: Gold

Cena detaliczna brutto 1 596,00 zł1 596,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Abadía Retuerta
Region: Kastylia-León
Odmiana: tempranillo
Beczka: 16 miesięcy, dąb francuski

 

Nagrodzone

Kod FAB16

ABK6 Family Reserve Single Estate z 2 kieliszkami w
świątecznym pudełku

Koniak ABK6 Family Reserve Single Estate w zestawie z dwoma kieliszkami zapakowany
w eleganckie, świąteczne pudełko. 
Głęboki, intensywny kolor starego złota. Bogaty bukiet zwraca uwagę nutami drewna
i przypraw; z czasem pojawiają się aromaty lukrecji, skórki pomarańczowej i suszonych �g.
Na podniebieniu wspaniale wielowymiarowy, o smaku stanowiącym doskonały przykład
harmonii aromatów orzechów włoskich i laskowych, cedru i kandyzowanych owoców.
Fantastycznie długi, gładki i �nezyjny. Jest to koniak powstały z destylatów pochodzących
z jednej posiadłości; cały proces produkcji odbywa się na miejscu począwszy od uprawy
winogron, poprzez tworzenie wina, dwukrotną destylację, starzenie destylatów,
zestawianie ich, a na butelkowaniu skończywszy. Tym samym koniaki ABK6 posiadają
swoisty charakter i wyjątkową głębię, a także większą złożoność niż standardowe wyroby
w danej kategorii. Tworzące je destylaty dojrzewały w beczkach znacznie dłużej, niż
wymagają przepisy apelacyjne; w przypadku ABK6 XO Family Reserve czas ten wynosi 20,
a nawet 25 lat.

Cena detaliczna brutto 788,00 zł788,00 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Nowa Akwitania
Beczka: minimum 10 lat

 

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod FAB15

ABK6 VS Pure Single Estate z 2 kieliszkami w
świątecznym pudełku

Koniak ABK6 VS Pure Single Estate w zestawie z dwoma kieliszkami zapakowany
w eleganckie, świąteczne pudełko.
Złocista barwa z bursztynowymi re�eksami. W nosie początkowo pojawiają się aromaty
waniliowe przemieszane z nutami drzewnymi, które ewoluują w kierunku zapachu
świeżych owoców z domieszką miodu. Na podniebieniu gładki, o przyjemnym owocowym
smaku wzbogaconym o niuanse waniliowe. Jest to koniak powstały z destylatów
pochodzących z jednej posiadłości; cały proces produkcji odbywa się na miejscu
począwszy od uprawy winogron, poprzez tworzenie wina, dwukrotną destylację, starzenie
destylatów, zestawianie ich, a na butelkowaniu skończywszy. Tym samym koniaki ABK6
posiadają swoisty charakter i wyjątkową głębię, a także większą złożoność niż standardowe
wyroby w danej kategorii. Tworzące je destylaty dojrzewały w beczkach znacznie dłużej, niż
wymagają przepisy apelacyjne; w przypadku ABK6 VS Pure Single czas ten wynosi 3-4 lata.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
World Cognac Awards 2020: World Best VS - rocznik 2020
World Cognac Awards 2020: World Best VS - rocznik 2019

Cena hurt netto 202,71 zł202,71 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Nowa Akwitania
Beczka: minimum 2 lata

 

Nagrodzone

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kod FAB13

ABK6 VSOPz 2 kieliszkami w świątecznym pudełku

Koniak ABK6 VSOP w zestawie z dwoma kieliszkami zapakowany w eleganckie, świąteczne
pudełko. 
Kolor starego złota. Wielowarstwowy bukiet, na który składają się akcenty drzewne
i pieczonych owoców oraz nuty maślanych bułeczek, jabłek i cynamonu. W ustach złożony,
o świetnej strukturze i długim posmaku naznaczonym subtelnym niuansem waniliowym
i beczkowym. Jest to koniak powstały z destylatów pochodzących z jednej posiadłości; cały
proces produkcji odbywa się na miejscu począwszy od uprawy winogron, poprzez
tworzenie wina, dwukrotną destylację, starzenie destylatów, zestawianie ich, a na
butelkowaniu skończywszy. Tym samym koniaki ABK6 posiadają swoisty charakter
i wyjątkową głębię, a także większą złożoność niż standardowe wyroby w danej kategorii.
Tworzące je destylaty dojrzewały w beczkach znacznie dłużej, niż wymagają przepisy
apelacyjne; w przypadku ABK6 VSOP czas ten wynosi 7-8 lat.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
World Cognac Awards 2021: World's Best VSOP
World Cognac Awards 2017: World's Best VSOP - rocznik 2014
World Cognac Awards 2017: World's Best VSOP - rocznik 2017

Cena hurt netto 242,01 zł242,01 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Nowa Akwitania
Beczka: minimum 4 lata

 

Nagrodzone

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod FAB15

ABK6 VS Pure Single Estate z 2 kieliszkami w
świątecznym pudełku

Koniak ABK6 VS Pure Single Estate w zestawie z dwoma kieliszkami zapakowany
w eleganckie, świąteczne pudełko.
Złocista barwa z bursztynowymi re�eksami. W nosie początkowo pojawiają się aromaty
waniliowe przemieszane z nutami drzewnymi, które ewoluują w kierunku zapachu
świeżych owoców z domieszką miodu. Na podniebieniu gładki, o przyjemnym owocowym
smaku wzbogaconym o niuanse waniliowe. Jest to koniak powstały z destylatów
pochodzących z jednej posiadłości; cały proces produkcji odbywa się na miejscu
począwszy od uprawy winogron, poprzez tworzenie wina, dwukrotną destylację, starzenie
destylatów, zestawianie ich, a na butelkowaniu skończywszy. Tym samym koniaki ABK6
posiadają swoisty charakter i wyjątkową głębię, a także większą złożoność niż standardowe
wyroby w danej kategorii. Tworzące je destylaty dojrzewały w beczkach znacznie dłużej, niż
wymagają przepisy apelacyjne; w przypadku ABK6 VS Pure Single czas ten wynosi 3-4 lata.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
World Cognac Awards 2020: World Best VS - rocznik 2020
World Cognac Awards 2020: World Best VS - rocznik 2019

Cena detaliczna brutto 350,50 zł350,50 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Nowa Akwitania
Beczka: minimum 2 lata

 

Nagrodzone

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kod FAB13

ABK6 VSOPz 2 kieliszkami w świątecznym pudełku

Koniak ABK6 VSOP w zestawie z dwoma kieliszkami zapakowany w eleganckie, świąteczne
pudełko. 
Kolor starego złota. Wielowarstwowy bukiet, na który składają się akcenty drzewne
i pieczonych owoców oraz nuty maślanych bułeczek, jabłek i cynamonu. W ustach złożony,
o świetnej strukturze i długim posmaku naznaczonym subtelnym niuansem waniliowym
i beczkowym. Jest to koniak powstały z destylatów pochodzących z jednej posiadłości; cały
proces produkcji odbywa się na miejscu począwszy od uprawy winogron, poprzez
tworzenie wina, dwukrotną destylację, starzenie destylatów, zestawianie ich, a na
butelkowaniu skończywszy. Tym samym koniaki ABK6 posiadają swoisty charakter
i wyjątkową głębię, a także większą złożoność niż standardowe wyroby w danej kategorii.
Tworzące je destylaty dojrzewały w beczkach znacznie dłużej, niż wymagają przepisy
apelacyjne; w przypadku ABK6 VSOP czas ten wynosi 7-8 lat.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
World Cognac Awards 2021: World's Best VSOP
World Cognac Awards 2017: World's Best VSOP - rocznik 2014
World Cognac Awards 2017: World's Best VSOP - rocznik 2017

Cena detaliczna brutto 418,50 zł418,50 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Nowa Akwitania
Beczka: minimum 4 lata

 

Nagrodzone

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod CTA07CTA07

Wino o słomkowej barwie z zielonkawym przebłyskiem.
W nosie aromaty dojrzałych cytrusów, na podniebieniu
wytrawne, rześkie i owocowe. Doskonałe jako aperitif lub
dodatek do sałatek, ryb i owoców morza. 
Skład: sauvignon blanc

Cena hurt netto 49,64 zł49,64 zł

BIAŁE WYTRAWNE  CHILE

Producent: Viña Undurraga
Region: Dolina Centralna
Odmiana: sauvignon blanc

 

Kod USS15USS15

Białe kalifornijskie wino o bujnym bukiecie złożonym z nut
owoców tropikalnych i gruszek podbitych niuansem
tostowo-beczkowym. W ustach pełna harmonii
kontynuacja wyczuwanych w nosie aromatów dodatkowo
wzbogaconych o karmel o przyprawy. Świetnie pasuje
do drobiu, owoców morza, sałatek i miękkich serów. 
Skład: chardonnay

Cena hurt netto 43,10 zł43,10 zł

BIAŁE WYTRAWNE  USA

Producent: Scheid Family Wines
Region: Kalifornia
Odmiana: chardonnay
Beczka: 8–10 miesięcy, dąb francuski, 20% nowe beczki

 

Kod PCC12PCC12

Białe wino o eleganckim bukiecie złożonym z aromatów
owoców tropikalnych wzbogaconych o subtelne nuty
warzywne. W ustach świeże, o naturalnej kwasowości
i równowadze oraz przyjemnie orzeźwiającej końcówce.
Podawać do ryb, owoców morza i lekkich sałatek. 
Skład: fernão pires, verdelho, arinto

Cena hurt netto 35,41 zł35,41 zł

BIAŁE WYTRAWNE  PORTUGALIA

Producent: Quinta do Casal da Coelheira
Region: Tejo
Odmiana: fernão pires, verdelho, arinto

 

Kod FLG01FLG01

Wino o bladozłotym kolorze, w nosie zachęcające
złożonymi aromatami tropikalnych owoców i kwiatów oraz
nutami czarnego bzu i ziół. Usta bogate i eleganckie,
z długim �niszem. Podawać schłodzone do sałatek,
marynowanych warzyw, curry i owoców morza. 
Skład: 100% sauvignon blanc

Cena hurt netto 26,60 zł26,60 zł

BIAŁE WYTRAWNE  FRANCJA

Producent: LGI-Wines
Region: Gaskonia
Odmiana: sauvignon blanc

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Tarichú Sauvignon Blanc Reserva William Wright Chardonnay Coelheira Branco Belchapel Sauvignon Blanc

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

   

Kod CTA07CTA07

Wino o słomkowej barwie z zielonkawym przebłyskiem.
W nosie aromaty dojrzałych cytrusów, na podniebieniu
wytrawne, rześkie i owocowe. Doskonałe jako aperitif lub
dodatek do sałatek, ryb i owoców morza. 
Skład: sauvignon blanc

Cena detaliczna brutto 89,00 zł89,00 zł

BIAŁE WYTRAWNE  CHILE

Producent: Viña Undurraga
Region: Dolina Centralna
Odmiana: sauvignon blanc

 

Kod USS15USS15

Białe kalifornijskie wino o bujnym bukiecie złożonym z nut
owoców tropikalnych i gruszek podbitych niuansem
tostowo-beczkowym. W ustach pełna harmonii
kontynuacja wyczuwanych w nosie aromatów dodatkowo
wzbogaconych o karmel o przyprawy. Świetnie pasuje
do drobiu, owoców morza, sałatek i miękkich serów. 
Skład: chardonnay

Cena detaliczna brutto 77,00 zł77,00 zł

BIAŁE WYTRAWNE  USA

Producent: Scheid Family Wines
Region: Kalifornia
Odmiana: chardonnay
Beczka: 8–10 miesięcy, dąb francuski, 20% nowe beczki

 

Kod PCC12PCC12

Białe wino o eleganckim bukiecie złożonym z aromatów
owoców tropikalnych wzbogaconych o subtelne nuty
warzywne. W ustach świeże, o naturalnej kwasowości
i równowadze oraz przyjemnie orzeźwiającej końcówce.
Podawać do ryb, owoców morza i lekkich sałatek. 
Skład: fernão pires, verdelho, arinto

Cena detaliczna brutto 63,50 zł63,50 zł

BIAŁE WYTRAWNE  PORTUGALIA

Producent: Quinta do Casal da Coelheira
Region: Tejo
Odmiana: fernão pires, verdelho, arinto

 

Kod FLG01FLG01

Wino o bladozłotym kolorze, w nosie zachęcające
złożonymi aromatami tropikalnych owoców i kwiatów oraz
nutami czarnego bzu i ziół. Usta bogate i eleganckie,
z długim �niszem. Podawać schłodzone do sałatek,
marynowanych warzyw, curry i owoców morza. 
Skład: 100% sauvignon blanc

Cena detaliczna brutto 48,00 zł48,00 zł

BIAŁE WYTRAWNE  FRANCJA

Producent: LGI-Wines
Region: Gaskonia
Odmiana: sauvignon blanc

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl

Tarichú Sauvignon Blanc Reserva William Wright Chardonnay Coelheira Branco Belchapel Sauvignon Blanc

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł
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Kod WFC66WFC66

Wino o delikatnym słomkowym kolorze. W nosie subtelne
aromaty kwiatów, cytrusów, w tle mokry kamień. Usta
krągłe i miękkie, o umiarkowanej kwasowości i lekkim
goryczkowym posmaku. Całość zwiewna i lekka, bardzo
elegancka. Podawać do delikatnych serów i nietłustych ryb.
Skład: garganega, trebbiano

Cena hurt netto 25,43 zł25,43 zł

BIAŁE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Veneto
Odmiana: garganega, trebbiano

 

Kod WFC48WFC48

Wino powstałe z częściowo podsuszanych winogron.
Roztacza wspaniałe aromaty owoców tropikalnych,
w ustach zachwycając świetną strukturą, pełnią
i esencjonalnością oraz zdającym się nie mieć końca
posmakiem. Podawać do lekkich sałatek, ryb, owoców
morza, makaronów z białymi sosami. 
Skład: chardonnay, fiano

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Luca Maroni : 95 punkty - rocznik 2019

Cena hurt netto 43,73 zł43,73 zł

BIAŁE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Apulia
Odmiana: chardonnay, fiano

 

Kod WFC36WFC36

Włoskie białe wino półwytrawne o cytrynowej barwie
i nosie pełnym aromatów owoców tropikalnych i skórki
chleba. W ustach smaczne i rześkie, o przyjemnym
owocowym posmaku. Podawać do sałatek, białych mięs,
ryb, owoców morza. 
Skład: pinot grigio

Cena hurt netto 25,84 zł25,84 zł

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Veneto
Odmiana: pinot grigio

 

Kod DAN02DAN02

Potężny pinot noir o pięknym rubinowoczerwonym
kolorze. Intensywny, bardzo ekspresyjny bukiet, mocno
owocowy i przywodzący na myśl truskawki, maliny i wiśnie,
z delikatnymi nutami kwiatowymi. W ustach bogactwo
i soczystość przy stosunkowo wysokim poziomie alkoholu,
co w połączeniu z wielością aromatów tworzy złożone,
harmonijne wino o bardzo długim �niszu. Podawać
do wyrazistych dań mięsnych z jagnięciny lub dziczyzny. 
Skład: spätburgunder

Cena hurt netto 46,14 zł46,14 zł

CZERWONE WYTRAWNE  NIEMCY

Producent: Weingut Anselmann
Region: Palatynat
Odmiana: spätburgunder

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Sante Rive Soave Gran Maestro Bianco Appassimento Pinot Grigio Casa Defra Anselmann Spätburgunder

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Nagrodzone

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Wino Wegańskie

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

   

Kod WFC66WFC66

Wino o delikatnym słomkowym kolorze. W nosie subtelne
aromaty kwiatów, cytrusów, w tle mokry kamień. Usta
krągłe i miękkie, o umiarkowanej kwasowości i lekkim
goryczkowym posmaku. Całość zwiewna i lekka, bardzo
elegancka. Podawać do delikatnych serów i nietłustych ryb.
Skład: garganega, trebbiano

Cena detaliczna brutto 45,00 zł45,00 zł

BIAŁE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Veneto
Odmiana: garganega, trebbiano

 

Kod WFC48WFC48

Wino powstałe z częściowo podsuszanych winogron.
Roztacza wspaniałe aromaty owoców tropikalnych,
w ustach zachwycając świetną strukturą, pełnią
i esencjonalnością oraz zdającym się nie mieć końca
posmakiem. Podawać do lekkich sałatek, ryb, owoców
morza, makaronów z białymi sosami. 
Skład: chardonnay, fiano

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Luca Maroni : 95 punkty - rocznik 2019

Cena detaliczna brutto 78,00 zł78,00 zł

BIAŁE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Apulia
Odmiana: chardonnay, fiano

 

Kod WFC36WFC36

Włoskie białe wino półwytrawne o cytrynowej barwie
i nosie pełnym aromatów owoców tropikalnych i skórki
chleba. W ustach smaczne i rześkie, o przyjemnym
owocowym posmaku. Podawać do sałatek, białych mięs,
ryb, owoców morza. 
Skład: pinot grigio

Cena detaliczna brutto 49,50 zł49,50 zł

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Veneto
Odmiana: pinot grigio

 

Kod DAN02DAN02

Potężny pinot noir o pięknym rubinowoczerwonym
kolorze. Intensywny, bardzo ekspresyjny bukiet, mocno
owocowy i przywodzący na myśl truskawki, maliny i wiśnie,
z delikatnymi nutami kwiatowymi. W ustach bogactwo
i soczystość przy stosunkowo wysokim poziomie alkoholu,
co w połączeniu z wielością aromatów tworzy złożone,
harmonijne wino o bardzo długim �niszu. Podawać
do wyrazistych dań mięsnych z jagnięciny lub dziczyzny. 
Skład: spätburgunder

Cena detaliczna brutto 82,50 zł82,50 zł

CZERWONE WYTRAWNE  NIEMCY

Producent: Weingut Anselmann
Region: Palatynat
Odmiana: spätburgunder

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl

Sante Rive Soave Gran Maestro Bianco Appassimento Pinot Grigio Casa Defra Anselmann Spätburgunder

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł
Nagrodzone

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł

Wino Wegańskie

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł
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Kod CHI09CHI09

Bogate wino o złożonym bukiecie pełnym aromatów
słodkich śliwek, malin i czarnych porzeczek przemieszanych
z nutami gorzkiej czekolady. Usta smakowite, pełne owocu,
krągłe i zmysłowe, o jedwabistej strukturze, dojrzałych
taninach i długim posmaku. Podawać do duszonej giczy
cielęcej, serów pleśniowych, zupy z soczewicy, canneloni
nadziewanych mięsem, grillowanego kurczaka, polędwicy
wieprzowej, tacos z kurczakiem, naleśników z nutellą. 
Skład: carménère

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
James Suckling 2021: 90 punktów
Sakura Japan Womens Wine Awards : Gold - rocznik 2018
Mundus Vini 2020: Gold - rocznik 2017

Cena hurt netto 51,17 zł51,17 zł

CZERWONE WYTRAWNE  CHILE

Producent: Viña La Rosa
Region: Dolina Centralna, Valle Cachapoal
Odmiana: carménère
Beczka: 9 miesięcy, dąb francuski

 

Kod CHI08CHI08

Harmonijne, doskonale zrównoważone wino o złożonym
bukiecie pełnym aromatów czarnych czereśni i leśnych
jagód przemieszanych z nutami likieru z czarnej porzeczki
i niuansami dębowymi. Usta skoncentrowane, pełne,
mocne, o dobrej kwasowości i długim, owocowym
posmaku. Podawać do steków, pieczeni wołowej, żeberek,
kaczki lub indyka w ciężkich sosach, dojrzewających serów,
trufli czekoladowych. 
Skład: cabernet sauvignon, merlot

Cena hurt netto 51,17 zł51,17 zł

CZERWONE WYTRAWNE  CHILE

Producent: Viña La Rosa
Region: Dolina Centralna, Valle Cachapoal
Odmiana: cabernet sauvignon, merlot
Beczka: 9 miesięcy, dąb francuski

 

Kod CHI01CHI01

Lekkie, przyjemne do picia czerwone wytrawne wino
z Chile o wyraźnym aromacie likieru z czarnej porzeczki,
wiśni, jagód, drewna cedrowego i czekolady. Usta bogate,
pełne owocu, subtelnie taniczne, o świeżym posmaku.
Podawać do pieczonego mięsa, gulaszy, dojrzewających
serów, ciasta czekoladowego z lodami waniliowymi. 
Skład: cabernet sauvignon

Cena hurt netto 29,19 zł29,19 zł

CZERWONE WYTRAWNE  CHILE

Producent: Viña La Rosa
Region: Dolina Centralna
Odmiana: cabernet sauvignon

 

Kod USS01USS01

W nosie bukiet aromatów czarnych wiśni i porzeczek,
dojrzałych malin, śliwek i owoców granatu, z lekkimi
akcentami wanilii i kawy. Na podniebieniu eleganckie
i subtelne, przyjemnie krągłe, o dobrej strukturze i długo
utrzymującej się, pozostawiającej tostowy posmak,
końcówce. Podawać do smażonych grzybów, pieczonego
łososia i pieczeni. 
Skład: pinot noir

Cena hurt netto 43,10 zł43,10 zł

CZERWONE WYTRAWNE  USA

Producent: Scheid Family Wines
Region: Kalifornia
Odmiana: pinot noir
Beczka: 12 miesięcy, dąb francuski

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

La Capitana Carménère La Capitana Cabernet Sauvignon/Merlot La Palma Cabernet Sauvignon William Wright Pinot Noir Reserve

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Nagrodzone

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

   

Kod CHI09CHI09

Bogate wino o złożonym bukiecie pełnym aromatów
słodkich śliwek, malin i czarnych porzeczek przemieszanych
z nutami gorzkiej czekolady. Usta smakowite, pełne owocu,
krągłe i zmysłowe, o jedwabistej strukturze, dojrzałych
taninach i długim posmaku. Podawać do duszonej giczy
cielęcej, serów pleśniowych, zupy z soczewicy, canneloni
nadziewanych mięsem, grillowanego kurczaka, polędwicy
wieprzowej, tacos z kurczakiem, naleśników z nutellą. 
Skład: carménère

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
James Suckling 2021: 90 punktów
Sakura Japan Womens Wine Awards : Gold - rocznik 2018
Mundus Vini 2020: Gold - rocznik 2017

Cena detaliczna brutto 91,50 zł91,50 zł

CZERWONE WYTRAWNE  CHILE

Producent: Viña La Rosa
Region: Dolina Centralna, Valle Cachapoal
Odmiana: carménère
Beczka: 9 miesięcy, dąb francuski

 

Kod CHI08CHI08

Harmonijne, doskonale zrównoważone wino o złożonym
bukiecie pełnym aromatów czarnych czereśni i leśnych
jagód przemieszanych z nutami likieru z czarnej porzeczki
i niuansami dębowymi. Usta skoncentrowane, pełne,
mocne, o dobrej kwasowości i długim, owocowym
posmaku. Podawać do steków, pieczeni wołowej, żeberek,
kaczki lub indyka w ciężkich sosach, dojrzewających serów,
trufli czekoladowych. 
Skład: cabernet sauvignon, merlot

Cena detaliczna brutto 91,50 zł91,50 zł

CZERWONE WYTRAWNE  CHILE

Producent: Viña La Rosa
Region: Dolina Centralna, Valle Cachapoal
Odmiana: cabernet sauvignon, merlot
Beczka: 9 miesięcy, dąb francuski

 

Kod CHI01CHI01

Lekkie, przyjemne do picia czerwone wytrawne wino
z Chile o wyraźnym aromacie likieru z czarnej porzeczki,
wiśni, jagód, drewna cedrowego i czekolady. Usta bogate,
pełne owocu, subtelnie taniczne, o świeżym posmaku.
Podawać do pieczonego mięsa, gulaszy, dojrzewających
serów, ciasta czekoladowego z lodami waniliowymi. 
Skład: cabernet sauvignon

Cena detaliczna brutto 52,50 zł52,50 zł

CZERWONE WYTRAWNE  CHILE

Producent: Viña La Rosa
Region: Dolina Centralna
Odmiana: cabernet sauvignon

 

Kod USS01USS01

W nosie bukiet aromatów czarnych wiśni i porzeczek,
dojrzałych malin, śliwek i owoców granatu, z lekkimi
akcentami wanilii i kawy. Na podniebieniu eleganckie
i subtelne, przyjemnie krągłe, o dobrej strukturze i długo
utrzymującej się, pozostawiającej tostowy posmak,
końcówce. Podawać do smażonych grzybów, pieczonego
łososia i pieczeni. 
Skład: pinot noir

Cena detaliczna brutto 77,00 zł77,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  USA

Producent: Scheid Family Wines
Region: Kalifornia
Odmiana: pinot noir
Beczka: 12 miesięcy, dąb francuski

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl

La Capitana Carménère La Capitana Cabernet Sauvignon/Merlot La Palma Cabernet Sauvignon William Wright Pinot Noir Reserve

Nagrodzone

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł
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Kod HRW02HRW02

Czerwone hiszpańskie wino wytrawne o głębokiej
rubinowej barwie i mocnych aromatach dojrzałych śliwek
i jeżyn.W ustach zachwyca soczystym ciemnym owocem,
wyraźnie zaznaczonymi, ale przyjemnie krągłymi taninami
i gładkim, przyjemnym �niszem. Podawać do makaronów
z sosem pomidorowym, zapiekanek warzywnych, długo
duszonej wieprzowiny, marokańskich taginów, gulaszy,
pizzy, a także typowych hiszpańskich tapas. 
Skład: garnacha

Cena hurt netto 30,81 zł30,81 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: R-Wines
Region: Aragonia
Odmiana: garnacha

 

Kod PCC13PCC13

Głęboka purpurowa barwa z �oletowymi re�eksami.
Wyraźne aromaty czarnych leśnych owoców, porzeczek,
jagód, wiśni, a także nuty ziołowe i �ołkowe.
Na podniebieniu dobrze zbudowane, gładkie i jedwabiście
taniczne. Długi, soczyście owocowy posmak. Podawać
do wołowiny, makaronów, zapiekanek. 
Skład: aragonês, syrah, castelão

Cena hurt netto 30,29 zł30,29 zł

CZERWONE WYTRAWNE  PORTUGALIA

Producent: Quinta do Casal da Coelheira
Region: Tejo
Odmiana: aragonês, syrah, castelão

 

Kod HFV04HFV04

Czerwone hiszpańskie wino wytrawne o głębokiej
rubinowej barwie i aromatach dojrzałych czerwonych
owoców i leśnych jagód. W ustach wyraziście owocowe,
świetnie zrównoważone i harmonijne, o długim, mocno
naznaczonym ciemnym owocem wzbogaconym o niuans
lukrecji, posmaku. Podawać do grillowanych i pieczonych
mięs, dojrzewających serów. 
Skład: 80% tempranillo, 20% syrah

Cena hurt netto 32,14 zł32,14 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Finca Fella, Fantini Group
Region: Kastylia La Mancha
Odmiana: tempranillo, syrah

 

Kod FDM06FDM06

Wino powstałe z owoców renomowanej, półtorahektarowej
parceli należącej do Domaine des Marrans. Zarówno
w nosie, jak i w ustach zachwyca fantastyczną świeżością
i soczystą owocowością wzbogaconą o subtelne nuty
mineralne, a także znakomitą równowagą i elegancką
tanicznością. Podawać do białych mięs, ryb i serów. 
Skład: gamay

Cena hurt netto 75,39 zł75,39 zł

CZERWONE WYTRAWNE  FRANCJA

Producent: Domaine des Marrans
Region: Beaujolais
Odmiana: gamay
Beczka: 12 miesięcy, dąb francuski

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Arrano Garnacha 2020 Tubucci Finca Fella Cala Rey Tempranillo Syrah 2020 Domaine des Marrans Fleurie lieu-dit „Champagne"

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Wino Wegańskie

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

   

Kod HRW02HRW02

Czerwone hiszpańskie wino wytrawne o głębokiej
rubinowej barwie i mocnych aromatach dojrzałych śliwek
i jeżyn.W ustach zachwyca soczystym ciemnym owocem,
wyraźnie zaznaczonymi, ale przyjemnie krągłymi taninami
i gładkim, przyjemnym �niszem. Podawać do makaronów
z sosem pomidorowym, zapiekanek warzywnych, długo
duszonej wieprzowiny, marokańskich taginów, gulaszy,
pizzy, a także typowych hiszpańskich tapas. 
Skład: garnacha

Cena detaliczna brutto 53,50 zł53,50 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: R-Wines
Region: Aragonia
Odmiana: garnacha

 

Kod PCC13PCC13

Głęboka purpurowa barwa z �oletowymi re�eksami.
Wyraźne aromaty czarnych leśnych owoców, porzeczek,
jagód, wiśni, a także nuty ziołowe i �ołkowe.
Na podniebieniu dobrze zbudowane, gładkie i jedwabiście
taniczne. Długi, soczyście owocowy posmak. Podawać
do wołowiny, makaronów, zapiekanek. 
Skład: aragonês, syrah, castelão

Cena detaliczna brutto 54,00 zł54,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  PORTUGALIA

Producent: Quinta do Casal da Coelheira
Region: Tejo
Odmiana: aragonês, syrah, castelão

 

Kod HFV04HFV04

Czerwone hiszpańskie wino wytrawne o głębokiej
rubinowej barwie i aromatach dojrzałych czerwonych
owoców i leśnych jagód. W ustach wyraziście owocowe,
świetnie zrównoważone i harmonijne, o długim, mocno
naznaczonym ciemnym owocem wzbogaconym o niuans
lukrecji, posmaku. Podawać do grillowanych i pieczonych
mięs, dojrzewających serów. 
Skład: 80% tempranillo, 20% syrah

Cena detaliczna brutto 55,50 zł55,50 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Finca Fella, Fantini Group
Region: Kastylia La Mancha
Odmiana: tempranillo, syrah

 

Kod FDM06FDM06

Wino powstałe z owoców renomowanej, półtorahektarowej
parceli należącej do Domaine des Marrans. Zarówno
w nosie, jak i w ustach zachwyca fantastyczną świeżością
i soczystą owocowością wzbogaconą o subtelne nuty
mineralne, a także znakomitą równowagą i elegancką
tanicznością. Podawać do białych mięs, ryb i serów. 
Skład: gamay

Cena detaliczna brutto 135,00 zł135,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  FRANCJA

Producent: Domaine des Marrans
Region: Beaujolais
Odmiana: gamay
Beczka: 12 miesięcy, dąb francuski

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl

Arrano Garnacha 2020 Tubucci Finca Fella Cala Rey Tempranillo Syrah 2020 Domaine des Marrans Fleurie lieu-dit „Champagne"

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł
Wino Wegańskie

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł
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Kod FDM03FDM03

Soczyście owocowe wino o wspaniałej wiśniowej barwie
skutecznie uwodzące aromatami świeżych malin, wiśni
i jeżyn, wśród których przelatają się subtelne nuty �ołkowe.
Na podniebieniu wyważone i eleganckie, łagodnie
taniczne, o dość wysokiej, charakterystycznej dla
beaujolais, kwasowości. Polecane do wędlin, dziczyzny oraz
serów. 
Skład: gamay

Cena hurt netto 71,44 zł71,44 zł

CZERWONE WYTRAWNE  FRANCJA

Producent: Domaine des Marrans
Region: Beaujolais
Odmiana: gamay
Beczka: 12 miesięcy, dąb francuski

 

Kod FDM02FDM02

Fantastycznie rześkie, przepełnione owocem, łagodnie
taniczne i pięknie zrównoważone czerwone wino. Podawać
do drobiu, ryb oraz serów. 
Skład: gamay

Cena hurt netto 67,00 zł67,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  FRANCJA

Producent: Domaine des Marrans
Region: Beaujolais
Odmiana: gamay
Beczka: 12 miesięcy, dąb francuski

 

Kod FDM01FDM01

Subtelne i lekkie wino roztaczające charakterystyczne dla
beaujolais aromaty świeżych jeżyn, malin i wiśni. W ustach
delikatnie taniczne, soczyście owocowe i lekko mineralne,
o dość wysokiej kwasowości i długim, czystym posmaku.
Podawać do lekkich dań wegetariańskich, ale także
do pasztetów, dojrzewającej szynki i serów. 
Skład: gamay

Cena hurt netto 49,25 zł49,25 zł

CZERWONE WYTRAWNE  FRANCJA

Producent: Domaine des Marrans
Region: Beaujolais
Odmiana: gamay
Beczka: 8 miesięcy, dąb francuski

 

Kod WFC67WFC67

Wino o barwie owocu granatu i bujnym bukiecie złożonym
z aromatów czarnych porzeczek i powideł śliwkowych,
z nutami kakao, tytoniu i wanilii w tle. Na podniebieniu
soczyście owocowe, pełne i krągłe, o miękkich, słodkawych
taninach i długim posmaku czerwonych porzeczek,
przypraw i kawy. Podawać do czerwonych mięs, dziczyzny
i wyrazistych serów. 
Skład: primitivo

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Luca Maroni : 98 punkty - rocznik 2018

Cena hurt netto 56,24 zł56,24 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Apulia
Odmiana: primitivo
Beczka: 12 miesięcy

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Domaine des Marrans Morgon „Corcelette" Domaine des Marrans Chiroubles „Aux Côtes" Domaine des Marrans Beaujolais Villages Gran Maestro Primitivo

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Nagrodzone

   

Kod FDM03FDM03

Soczyście owocowe wino o wspaniałej wiśniowej barwie
skutecznie uwodzące aromatami świeżych malin, wiśni
i jeżyn, wśród których przelatają się subtelne nuty �ołkowe.
Na podniebieniu wyważone i eleganckie, łagodnie
taniczne, o dość wysokiej, charakterystycznej dla
beaujolais, kwasowości. Polecane do wędlin, dziczyzny oraz
serów. 
Skład: gamay

Cena detaliczna brutto 127,50 zł127,50 zł

CZERWONE WYTRAWNE  FRANCJA

Producent: Domaine des Marrans
Region: Beaujolais
Odmiana: gamay
Beczka: 12 miesięcy, dąb francuski

 

Kod FDM02FDM02

Fantastycznie rześkie, przepełnione owocem, łagodnie
taniczne i pięknie zrównoważone czerwone wino. Podawać
do drobiu, ryb oraz serów. 
Skład: gamay

Cena detaliczna brutto 120,00 zł120,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  FRANCJA

Producent: Domaine des Marrans
Region: Beaujolais
Odmiana: gamay
Beczka: 12 miesięcy, dąb francuski

 

Kod FDM01FDM01

Subtelne i lekkie wino roztaczające charakterystyczne dla
beaujolais aromaty świeżych jeżyn, malin i wiśni. W ustach
delikatnie taniczne, soczyście owocowe i lekko mineralne,
o dość wysokiej kwasowości i długim, czystym posmaku.
Podawać do lekkich dań wegetariańskich, ale także
do pasztetów, dojrzewającej szynki i serów. 
Skład: gamay

Cena detaliczna brutto 88,50 zł88,50 zł

CZERWONE WYTRAWNE  FRANCJA

Producent: Domaine des Marrans
Region: Beaujolais
Odmiana: gamay
Beczka: 8 miesięcy, dąb francuski

 

Kod WFC67WFC67

Wino o barwie owocu granatu i bujnym bukiecie złożonym
z aromatów czarnych porzeczek i powideł śliwkowych,
z nutami kakao, tytoniu i wanilii w tle. Na podniebieniu
soczyście owocowe, pełne i krągłe, o miękkich, słodkawych
taninach i długim posmaku czerwonych porzeczek,
przypraw i kawy. Podawać do czerwonych mięs, dziczyzny
i wyrazistych serów. 
Skład: primitivo

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Luca Maroni : 98 punkty - rocznik 2018

Cena detaliczna brutto 100,50 zł100,50 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Apulia
Odmiana: primitivo
Beczka: 12 miesięcy

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl

Domaine des Marrans Morgon „Corcelette" Domaine des Marrans Chiroubles „Aux Côtes" Domaine des Marrans Beaujolais Villages Gran Maestro Primitivo

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł
Nagrodzone

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł
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Kod WFC52WFC52

Czerwone wino o intensywnym kolorze i mocnych
aromatach czarnych owoców wzbogaconych o subtelne
nuty waniliowe. Na podniebieniu eleganckie i harmonijne,
krągłe i świetnie zbudowane, o łagodnych, dojrzałych
taninach i długim posmaku. Podawać do grillowanych mięs
i warzyw, dojrzałych serów i salami. 
Skład: merlot, cabernet sauvignon

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Luca Maroni : 97 punkty - rocznik 2017

Cena hurt netto 64,77 zł64,77 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Veneto
Odmiana: merlot, cabernet sauvignon
Beczka: 24 miesiące

 

Kod WFC47WFC47

Wino powstałe z bardzo słodkich, suszonych przez
minimum trzy miesiące, ręcznie zbieranych winogron.
W ustach intensywne, bogate i miękkie, ujmujące słodyczą
dojrzałych tanin i długim, mocno owocowym, posmakiem.
Podawać do czerwonych mięs, dojrzałych serów lub solo. 
Skład: primitivo, sangiovese

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Luca Maroni : 96 punkty - rocznik 2018
Berliner Wine Trophy : Gold - rocznik 2015
Berliner Wine Trophy : Gold - rocznik 2016

Cena hurt netto 43,73 zł43,73 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Apulia
Odmiana: primitivo, sangiovese

 

Kod WFC44WFC44

Czerwone włoskie wino wytrawne roztaczające intensywne
aromaty dojrzałych ciemnych owoców przemieszane
z nutami przypraw. Na podniebieniu pełne i krągłe,
świetnie zbalansowane, o jedwabistych, wręcz słodkich
taninach i długim, czystym posmaku. Podawać
do befsztyka i ragoȗt z dzika. 
Skład: sangiovese, merlot

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Berliner Wine Trophy : Gold - rocznik 2016

Cena hurt netto 53,57 zł53,57 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Toskania
Odmiana: sangiovese, merlot
Beczka: 3 miesiące

 

Kod WFC34WFC34

Wino z włoskiego regionu Veneto o typowych dla merlota
aromatach jeżyn, czarnej porzeczki i wiśni z nutą tarniny
i leśnej ściółki. W ustach soczyście owocowe,
zrównoważone i harmonijne, o przyjemnie długim
posmaku. Podawać do dań kuchni włoskiej takich jak
makarony z sosami pomidorowymi lub pizza, a także
do mięs grillowanych w ziołach. 
Skład: merlot

Cena hurt netto 23,92 zł23,92 zł

CZERWONE PÓŁWYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Veneto
Odmiana: merlot

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Casa Defra Riserva Gran Maestro Rosso Appassimento Gran Passaia Rosso Merlot Casa Defra

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Nagrodzone

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Nagrodzone

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Nagrodzone

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

   

Kod WFC52WFC52

Czerwone wino o intensywnym kolorze i mocnych
aromatach czarnych owoców wzbogaconych o subtelne
nuty waniliowe. Na podniebieniu eleganckie i harmonijne,
krągłe i świetnie zbudowane, o łagodnych, dojrzałych
taninach i długim posmaku. Podawać do grillowanych mięs
i warzyw, dojrzałych serów i salami. 
Skład: merlot, cabernet sauvignon

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Luca Maroni : 97 punkty - rocznik 2017

Cena detaliczna brutto 115,50 zł115,50 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Veneto
Odmiana: merlot, cabernet sauvignon
Beczka: 24 miesiące

 

Kod WFC47WFC47

Wino powstałe z bardzo słodkich, suszonych przez
minimum trzy miesiące, ręcznie zbieranych winogron.
W ustach intensywne, bogate i miękkie, ujmujące słodyczą
dojrzałych tanin i długim, mocno owocowym, posmakiem.
Podawać do czerwonych mięs, dojrzałych serów lub solo. 
Skład: primitivo, sangiovese

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Luca Maroni : 96 punkty - rocznik 2018
Berliner Wine Trophy : Gold - rocznik 2015
Berliner Wine Trophy : Gold - rocznik 2016

Cena detaliczna brutto 78,00 zł78,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Apulia
Odmiana: primitivo, sangiovese

 

Kod WFC44WFC44

Czerwone włoskie wino wytrawne roztaczające intensywne
aromaty dojrzałych ciemnych owoców przemieszane
z nutami przypraw. Na podniebieniu pełne i krągłe,
świetnie zbalansowane, o jedwabistych, wręcz słodkich
taninach i długim, czystym posmaku. Podawać
do befsztyka i ragoȗt z dzika. 
Skład: sangiovese, merlot

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Berliner Wine Trophy : Gold - rocznik 2016

Cena detaliczna brutto 96,00 zł96,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Toskania
Odmiana: sangiovese, merlot
Beczka: 3 miesiące

 

Kod WFC34WFC34

Wino z włoskiego regionu Veneto o typowych dla merlota
aromatach jeżyn, czarnej porzeczki i wiśni z nutą tarniny
i leśnej ściółki. W ustach soczyście owocowe,
zrównoważone i harmonijne, o przyjemnie długim
posmaku. Podawać do dań kuchni włoskiej takich jak
makarony z sosami pomidorowymi lub pizza, a także
do mięs grillowanych w ziołach. 
Skład: merlot

Cena detaliczna brutto 46,50 zł46,50 zł

CZERWONE PÓŁWYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Veneto
Odmiana: merlot

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl

Casa Defra Riserva Gran Maestro Rosso Appassimento Gran Passaia Rosso Merlot Casa Defra

Nagrodzone

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł

Nagrodzone

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł

Nagrodzone

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł
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Kod HRB11HRB11

Klasyczny riojański kupaż. W nosie słodkie, czyste aromaty
czerwonych wiśni i jeżyn lekko wzbogacone o nuty
waniliowe. Na podniebieniu atakuje dojrzałym czerwonym
owocem charakterystycznym dla odmiany garnacha,
potem pojawiają się smaki korzenne i nuty balsamiczne.
Przyjemne, zbalansowane, o długim �niszu. Podawać
do lekkich serów, tapas, tłustych ryb lub solo. 
Skład: 50% tempranillo, 50% garnacha

Cena hurt netto 35,71 zł35,71 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Bodegas Ramón Bilbao
Region: Rioja
Odmiana: tempranillo, garnacha
Beczka: 8 miesięcy, dąb amerykański

 

Kod UCP15UCP15

Czerwone wytrawne wino o bukiecie pełnym aromatów
owocowych przemieszanych z nutami ziołowymi. W ustach
krągłe, przyjemnie taniczne, o świeżym posmaku. Podawać
do mięs, wędlin, makaronów. 
Skład: 100% cabernet sauvignon

Cena hurt netto 34,96 zł34,96 zł

CZERWONE WYTRAWNE  URUGWAJ

Producent: Bodegas Carrau
Region: Region Południowy – Canelones
Odmiana: cabernet sauvignon

 

Kod UCP09UCP09

Bogate, mocne wino o złożonym bukiecie pełnym nut
czerwonych owoców, drewna cedrowego i �ołków.
W ustach smakowite, krągłe i długotrwałe. Podawać
do czerwonych mięs, dojrzewających serów, deserów
czekoladowych. 
Skład: 100% tannat

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Descorchados 2019: 93 punkuty
Tim Atkin : 88 punkty - rocznik 2018

Cena hurt netto 34,64 zł34,64 zł

CZERWONE WYTRAWNE  URUGWAJ

Producent: Bodegas Carrau
Region: Region Południowy – Canelones
Odmiana: tannat
Beczka: 12 miesięcy, dąb francuski

 

Kod UCP07UCP07

Czerwone wytrawne wino z Urugwaju o złożonym bukiecie
pełnym aromatów jagód, wiśni i malin przemieszanych
z nutami lukrecji i przypraw. W ustach pełne, aksamitnie
taniczne, o długim posmaku. Podawać do wołowiny,
wędlin, makaronów, serów. 
Skład: 100% tannat

Cena hurt netto 34,96 zł34,96 zł

CZERWONE WYTRAWNE  URUGWAJ

Producent: Bodegas Carrau
Region: Region Południowy – Canelones
Odmiana: tannat
Beczka: 9 miesięcy, dąb amerykański

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Ramón Bilbao Selección Especial Juan Carrau Cabernet Sauvignon Juan Carrau Tannat de Reserva Juan Carrau Tannat

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Wino Wegańskie

Winiarnia z certyfikatem 
Zrównoważonego

rozwoju

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Nagrodzone

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

   

Kod HRB11HRB11

Klasyczny riojański kupaż. W nosie słodkie, czyste aromaty
czerwonych wiśni i jeżyn lekko wzbogacone o nuty
waniliowe. Na podniebieniu atakuje dojrzałym czerwonym
owocem charakterystycznym dla odmiany garnacha,
potem pojawiają się smaki korzenne i nuty balsamiczne.
Przyjemne, zbalansowane, o długim �niszu. Podawać
do lekkich serów, tapas, tłustych ryb lub solo. 
Skład: 50% tempranillo, 50% garnacha

Cena detaliczna brutto 63,50 zł63,50 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Bodegas Ramón Bilbao
Region: Rioja
Odmiana: tempranillo, garnacha
Beczka: 8 miesięcy, dąb amerykański

 

Kod UCP15UCP15

Czerwone wytrawne wino o bukiecie pełnym aromatów
owocowych przemieszanych z nutami ziołowymi. W ustach
krągłe, przyjemnie taniczne, o świeżym posmaku. Podawać
do mięs, wędlin, makaronów. 
Skład: 100% cabernet sauvignon

Cena detaliczna brutto 60,00 zł60,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  URUGWAJ

Producent: Bodegas Carrau
Region: Region Południowy – Canelones
Odmiana: cabernet sauvignon

 

Kod UCP09UCP09

Bogate, mocne wino o złożonym bukiecie pełnym nut
czerwonych owoców, drewna cedrowego i �ołków.
W ustach smakowite, krągłe i długotrwałe. Podawać
do czerwonych mięs, dojrzewających serów, deserów
czekoladowych. 
Skład: 100% tannat

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Descorchados 2019: 93 punkuty
Tim Atkin : 88 punkty - rocznik 2018

Cena detaliczna brutto 85,00 zł85,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  URUGWAJ

Producent: Bodegas Carrau
Region: Region Południowy – Canelones
Odmiana: tannat
Beczka: 12 miesięcy, dąb francuski

 

Kod UCP07UCP07

Czerwone wytrawne wino z Urugwaju o złożonym bukiecie
pełnym aromatów jagód, wiśni i malin przemieszanych
z nutami lukrecji i przypraw. W ustach pełne, aksamitnie
taniczne, o długim posmaku. Podawać do wołowiny,
wędlin, makaronów, serów. 
Skład: 100% tannat

Cena detaliczna brutto 60,00 zł60,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  URUGWAJ

Producent: Bodegas Carrau
Region: Region Południowy – Canelones
Odmiana: tannat
Beczka: 9 miesięcy, dąb amerykański

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl

Ramón Bilbao Selección Especial Juan Carrau Cabernet Sauvignon Juan Carrau Tannat de Reserva Juan Carrau Tannat

Wino Wegańskie

Winiarnia z certyfikatem 
Zrównoważonego

rozwoju

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł
Nagrodzone

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł
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Kod RBK07RBK07

Fantastycznie skoncentrowane, przepełnione owocem
czerwone wino o aromatach leśnych jagód uzupełnionych
nutami przypraw. Na podniebieniu cudownie miękkie,
o bogatym smaku, w którym soczystą owocowość carignan
doskonale uzupełniają pieprzne niuanse charakterystyczne
dla syrah, łagodnej taniczności i długiej, bardzo przyjemnej
końcówce. Podawać do indyka, kaczki, pieczonej
wieprzowiny, mostka wołowego, a także grillowanych
warzyw i zapiekanek oraz dojrzewających serów. 
Skład: 54% shiraz, 46% carignan

Cena hurt netto 46,09 zł46,09 zł

CZERWONE WYTRAWNE  RPA

Producent: Babylon’s Peak Private Cellar
Region: Coastal Region
Odmiana: shiraz, carignan
Beczka: 10 miesięcy, dąb francuski

 

Kod RBB08RBB08

Lekkie, bardzo owocowe czerwone wino o aromatach
dojrzałych malin, wiśni, czerwonych porzeczek i �ołków
wzbogaconych o niuans wywołujący skojarzenia z czarną
herbatą. Na podniebieniu łagodne, dobrze zbudowane,
o średniej kwasowości, subtelnych taninach i przyjemnie
długim, owocowym posmaku. Podawać do ślimaków,
duszonych mięs, boeuf bourguignon. 
Skład: Skład: 100% cinsault

Cena hurt netto 53,34 zł53,34 zł

CZERWONE WYTRAWNE  RPA

Producent: Babylon’s Peak Private Cellar
Region: Coastal Region
Odmiana: cinsault
Beczka: 10 miesięcy, dąb francuski

 

Kod UTS25UTS25

Półwytrawne urugwajskie rosé o intensywnej
ciemnoróżowej barwie i wyrazistych aromatach malin,
truskawek i czerwonych porzeczek. W ustach świeże
i lekkie, przyjemnie owocowe, o czystym posmaku.
Podawać jako aperitif, także z lodem lub z wodą sodową. 
Skład: 100% cabernet franc

Cena hurt netto 25,43 zł25,43 zł

RÓŻOWE PÓŁWYTRAWNE  URUGWAJ

Producent: Toscanini Family Wines
Odmiana: cabernet franc

 

Kod MVA58MVA58

Świetnie zharmonizowane, eleganckie wino różowe,
w którym świeżość cabernet sauvignon i żywiołowość
merlota łączą malinowe aromaty. Dobrze zbudowane,
rześkie wino z klasą i charakterem. Podawać do lekkich
sałatek, ryb o białym mięsie, przekąsek lub jako aperitif. 
Skład: cabernet sauvignon, merlot

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Concours Mondial Bruxelles 2019: Silver
Berliner Wine Trophy 2019: Gold

Cena hurt netto 39,31 zł39,31 zł

RÓŻOWE WYTRAWNE  MOŁDAWIA

Producent: Château Vartely
Region: Bugeac, Południowa Mołdawia
Odmiana: cabernet sauvignon, merlot

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Babylon's Peak Shiraz/Carignan 2019 Babylon's Peak Cinsault Alma Joven Cabernet Franc Rose Individo Cabernet Sauvignon/Merlot Rosé

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Kupując to wino
skrzynka SKP01 w cenie

10 zł netto

Nagrodzone

   

Kod RBK07RBK07

Fantastycznie skoncentrowane, przepełnione owocem
czerwone wino o aromatach leśnych jagód uzupełnionych
nutami przypraw. Na podniebieniu cudownie miękkie,
o bogatym smaku, w którym soczystą owocowość carignan
doskonale uzupełniają pieprzne niuanse charakterystyczne
dla syrah, łagodnej taniczności i długiej, bardzo przyjemnej
końcówce. Podawać do indyka, kaczki, pieczonej
wieprzowiny, mostka wołowego, a także grillowanych
warzyw i zapiekanek oraz dojrzewających serów. 
Skład: 54% shiraz, 46% carignan

Cena detaliczna brutto 82,50 zł82,50 zł

CZERWONE WYTRAWNE  RPA

Producent: Babylon’s Peak Private Cellar
Region: Coastal Region
Odmiana: shiraz, carignan
Beczka: 10 miesięcy, dąb francuski

 

Kod RBB08RBB08

Lekkie, bardzo owocowe czerwone wino o aromatach
dojrzałych malin, wiśni, czerwonych porzeczek i �ołków
wzbogaconych o niuans wywołujący skojarzenia z czarną
herbatą. Na podniebieniu łagodne, dobrze zbudowane,
o średniej kwasowości, subtelnych taninach i przyjemnie
długim, owocowym posmaku. Podawać do ślimaków,
duszonych mięs, boeuf bourguignon. 
Skład: Skład: 100% cinsault

Cena detaliczna brutto 95,00 zł95,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  RPA

Producent: Babylon’s Peak Private Cellar
Region: Coastal Region
Odmiana: cinsault
Beczka: 10 miesięcy, dąb francuski

 

Kod UTS25UTS25

Półwytrawne urugwajskie rosé o intensywnej
ciemnoróżowej barwie i wyrazistych aromatach malin,
truskawek i czerwonych porzeczek. W ustach świeże
i lekkie, przyjemnie owocowe, o czystym posmaku.
Podawać jako aperitif, także z lodem lub z wodą sodową. 
Skład: 100% cabernet franc

Cena detaliczna brutto 45,50 zł45,50 zł

RÓŻOWE PÓŁWYTRAWNE  URUGWAJ

Producent: Toscanini Family Wines
Odmiana: cabernet franc

 

Kod MVA58MVA58

Świetnie zharmonizowane, eleganckie wino różowe,
w którym świeżość cabernet sauvignon i żywiołowość
merlota łączą malinowe aromaty. Dobrze zbudowane,
rześkie wino z klasą i charakterem. Podawać do lekkich
sałatek, ryb o białym mięsie, przekąsek lub jako aperitif. 
Skład: cabernet sauvignon, merlot

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Concours Mondial Bruxelles 2019: Silver
Berliner Wine Trophy 2019: Gold

Cena detaliczna brutto 73,50 zł73,50 zł

RÓŻOWE WYTRAWNE  MOŁDAWIA

Producent: Château Vartely
Region: Bugeac, Południowa Mołdawia
Odmiana: cabernet sauvignon, merlot

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl

Babylon's Peak Shiraz/Carignan 2019 Babylon's Peak Cinsault Alma Joven Cabernet Franc Rose Individo Cabernet Sauvignon/Merlot Rosé

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł
Nagrodzone

Kupując to wino 
skrzynka SKP01 w cenie

16,90 zł
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Kod PWT17

Winnica Turnau Classique Brut

Classique Brut to kupaż seyval blanc, pinot noir i chardonnay, czyli połączenie szlachetnych
szczepów szampańskich z lokalnym akcentem. W nosie zmysłowe nuty sadu,
na podniebieniu kuszące, wibrujące musowanie, cytrusowe orzeźwienie i delikatne
kredowe tło, które nadaje winu wrażenie słoności. Całość wieńczy kremowy �nisz, który
poprzedza posmak chrupiącego wczesnego jabłka. Wino powstało metodą drugiej
fermentacji w butelce czyli taką, jaką stosuje się przy wyrobie win szampańskich. Polecane
jako aperitif oraz do serów, delikatnego mięsa, owoców morza, w szczególności ostryg,
a także do foie gras. 
Skład: seyval blanc, pinot noir, chardonnay

Cena hurt netto 106,28 zł106,28 zł

BIAŁE, MUSUJĄCE WYTRAWNE  POLSKA

Producent: Winnica Turnau
Region: Zachodniopomorskie
Odmiana: seyval blanc, pinot noir, chardonnay

 

Kod HMM18

Cava Aureum Brut Nature Gran Reserva

Finezyjne i eleganckie wino o aromacie dojrzałych brzoskwiń i grejpfrutów oraz ciasta
drożdżowego i wanilii. W ustach świeże, lekko kremowe, bogate i krągłe, o długim
posmaku jabłek, migdałów i kopru włoskiego. Podawać do owoców morza, serów,
dojrzewającej szynki, ryb, czekoladowych deserów z orzechami, dań na bazie ryżu lub jako
aperitif. 
Skład: chardonnay, pinot noir, xarel.lo, parellada

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Concours Mondial Bruxelles 2019: Gold
Decanter World Wine Awards 2020: Bronze - rocznik 2012
Decanter World Wine Awards 2020: Bronze - rocznik 2017

Cena hurt netto 124,17 zł124,17 zł

BIAŁE, MUSUJĄCE, CAVA WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Mont Marçal
Region: Katalonia
Odmiana: chardonnay, pinot noir, xarel.lo, parellada
Beczka: chardonnay - fermentacja w beczce z dębu francuskiego, całość - przynajmniej 30
miesięcy w butelce nad osadem z drożdży

 

Nagrodzone

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod PWT17

Winnica Turnau Classique Brut

Classique Brut to kupaż seyval blanc, pinot noir i chardonnay, czyli połączenie szlachetnych
szczepów szampańskich z lokalnym akcentem. W nosie zmysłowe nuty sadu,
na podniebieniu kuszące, wibrujące musowanie, cytrusowe orzeźwienie i delikatne
kredowe tło, które nadaje winu wrażenie słoności. Całość wieńczy kremowy �nisz, który
poprzedza posmak chrupiącego wczesnego jabłka. Wino powstało metodą drugiej
fermentacji w butelce czyli taką, jaką stosuje się przy wyrobie win szampańskich. Polecane
jako aperitif oraz do serów, delikatnego mięsa, owoców morza, w szczególności ostryg,
a także do foie gras. 
Skład: seyval blanc, pinot noir, chardonnay

Cena detaliczna brutto 140,00 zł140,00 zł

BIAŁE, MUSUJĄCE WYTRAWNE  POLSKA

Producent: Winnica Turnau
Region: Zachodniopomorskie
Odmiana: seyval blanc, pinot noir, chardonnay

 

Kod HMM18

Cava Aureum Brut Nature Gran Reserva

Finezyjne i eleganckie wino o aromacie dojrzałych brzoskwiń i grejpfrutów oraz ciasta
drożdżowego i wanilii. W ustach świeże, lekko kremowe, bogate i krągłe, o długim
posmaku jabłek, migdałów i kopru włoskiego. Podawać do owoców morza, serów,
dojrzewającej szynki, ryb, czekoladowych deserów z orzechami, dań na bazie ryżu lub jako
aperitif. 
Skład: chardonnay, pinot noir, xarel.lo, parellada

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Concours Mondial Bruxelles 2019: Gold
Decanter World Wine Awards 2020: Bronze - rocznik 2012
Decanter World Wine Awards 2020: Bronze - rocznik 2017

Cena detaliczna brutto 221,50 zł221,50 zł

BIAŁE, MUSUJĄCE, CAVA WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Mont Marçal
Region: Katalonia
Odmiana: chardonnay, pinot noir, xarel.lo, parellada
Beczka: chardonnay - fermentacja w beczce z dębu francuskiego, całość - przynajmniej 30
miesięcy w butelce nad osadem z drożdży

 

Nagrodzone

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod HMM17

Cava Mont Marçal Extremarium Brut Reserva

Wino o czystym bukiecie złożonym z nut kawowych i waniliowych przemieszanych
z aromatami owocowymi, kwiatowymi i mineralnymi. W ustach świeże, lekko kremowe,
dobrze zbudowane, o przyjemnym posmaku surowych migdałów i orzechów laskowych.
Podawać do dań o wyrazistym smaku, serów, dojrzewającej szynki, ryb, owoców morza,
deserów na bazie wanilii i czekolady lub jako aperitif. 
Skład: chardonnay, xarel.lo, macabeo, parellada

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Decanter World Wine Awards 2019: Silver - rocznik 2014
Decanter World Wine Awards 2020: Silver - 90 punkty - rocznik 2016

Cena hurt netto 65,62 zł65,62 zł

BIAŁE, MUSUJĄCE, CAVA WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Mont Marçal
Region: Katalonia
Odmiana: chardonnay, xarel.lo, macabeo, parellada
Beczka: chardonnay - fermentacja w beczce, całość - minimum 30 miesięcy w butelce nad
osadem z drożdży

 

Nagrodzone

Wino z upraw 

organicznych

Kod FSZ06

Philipponnat Clos des Goisses Brut 2009

Legendarny, ceniony przez koneserów szampan, powstały z owoców zebranych ze stromej
parceli Clos des Goisses słynącej z najlepszej ekspozycji w Mareuil-sur-Ay. Zwraca uwagę
złotą barwą i subtelną pienistością. Bardzo ekspresyjny nos początkowo roztacza pikantne,
lekko tostowe nuty papryki chili i pieprzu. Po napowietrzeniu rozwija aromaty owocowe –
wiśni i czarnych czereśni. W ustach hojne, wspaniale zbudowane, świeże i wyraźnie
mineralne. Długie zakończenie zabarwione niuansem wiśniowym i przyprawowym. Clos
des Goisses stanowi doskonałe i niezapomniane połączenie z daniami o wyrazistym smaku
takimi jak pularda ze smardzami w śmietanowym sosie, tru�e, kawior czy miękkie sery.
W młodszej wersji doskonale komponuje się także z owocami morza i białymi mięs 
Skład: pinot noir, chardonnay

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Decanter World Wine Awards 2017: 96 punkty - rocznik 2008

Cena hurt netto 619,19 zł619,19 zł

BIAŁE, SZAMPAN, MUSUJĄCE WYTRAWNE  FRANCJA

Producent: Champagne Philipponnat
Region: Szampania
Odmiana: pinot noir, chardonnay
Beczka: 9 lat w butelce nad osadem z drożdży

 

Nagrodzone

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod HMM17

Cava Mont Marçal Extremarium Brut Reserva

Wino o czystym bukiecie złożonym z nut kawowych i waniliowych przemieszanych
z aromatami owocowymi, kwiatowymi i mineralnymi. W ustach świeże, lekko kremowe,
dobrze zbudowane, o przyjemnym posmaku surowych migdałów i orzechów laskowych.
Podawać do dań o wyrazistym smaku, serów, dojrzewającej szynki, ryb, owoców morza,
deserów na bazie wanilii i czekolady lub jako aperitif. 
Skład: chardonnay, xarel.lo, macabeo, parellada

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Decanter World Wine Awards 2019: Silver - rocznik 2014
Decanter World Wine Awards 2020: Silver - 90 punkty - rocznik 2016

Cena detaliczna brutto 117,50 zł117,50 zł

BIAŁE, MUSUJĄCE, CAVA WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Mont Marçal
Region: Katalonia
Odmiana: chardonnay, xarel.lo, macabeo, parellada
Beczka: chardonnay - fermentacja w beczce, całość - minimum 30 miesięcy w butelce nad
osadem z drożdży

 

Nagrodzone

Wino z upraw 

organicznych

Kod FSZ06

Philipponnat Clos des Goisses Brut 2009

Legendarny, ceniony przez koneserów szampan, powstały z owoców zebranych ze stromej
parceli Clos des Goisses słynącej z najlepszej ekspozycji w Mareuil-sur-Ay. Zwraca uwagę
złotą barwą i subtelną pienistością. Bardzo ekspresyjny nos początkowo roztacza pikantne,
lekko tostowe nuty papryki chili i pieprzu. Po napowietrzeniu rozwija aromaty owocowe –
wiśni i czarnych czereśni. W ustach hojne, wspaniale zbudowane, świeże i wyraźnie
mineralne. Długie zakończenie zabarwione niuansem wiśniowym i przyprawowym. Clos
des Goisses stanowi doskonałe i niezapomniane połączenie z daniami o wyrazistym smaku
takimi jak pularda ze smardzami w śmietanowym sosie, tru�e, kawior czy miękkie sery.
W młodszej wersji doskonale komponuje się także z owocami morza i białymi mięs 
Skład: pinot noir, chardonnay

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Decanter World Wine Awards 2017: 96 punkty - rocznik 2008

Cena detaliczna brutto 1 107,50 zł1 107,50 zł

BIAŁE, SZAMPAN, MUSUJĄCE WYTRAWNE  FRANCJA

Producent: Champagne Philipponnat
Region: Szampania
Odmiana: pinot noir, chardonnay
Beczka: 9 lat w butelce nad osadem z drożdży

 

Nagrodzone

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod FSZ01

Champagne Philipponnat Royal Réserve Brut w
opakowaniu

Złoty kolor z bursztynowymi przebłyskami i delikatna, żywa, długo utrzymująca się
pienistość. Nos początkowo roztacza aromaty kwiatów winorośli, lipy i lekko
przypieczonego chleba. Po chwili pojawiają się nuty owoców jagodowych, cytrusów
i miodu. W ustach wyraźnie owocowe (czerwone porzeczki, maliny, dojrzałe winogrona),
pełne i hojne. W długim zakończeniu zaznaczają obecność subtelne niuanse biszkoptowe
i świeżo pieczonego chleba. Podawać do białych mięs na ciepło lub zimno, drobiu, ryb
i owoców morza oraz serów typu cheddar, gouda, reblochon, epoisses, limburger, sbrinz. 
Skład: pinot noir, chardonnay, pinot meunier

Cena hurt netto 162,93 zł162,93 zł

BIAŁE, SZAMPAN, MUSUJĄCE WYTRAWNE  FRANCJA

Producent: Champagne Philipponnat
Region: Szampania
Odmiana: pinot noir, chardonnay, pinot meunier
Beczka: 20–30% rezerw dojrzewa w beczkach w systemie solera, finalne wino dojrzewane
nad osadem z drożdży w butelkach przez 3 lata

 

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kod FDC05

Champagne Devaux – D Millésimé 2008

W kieliszku głęboka złota barwa i delikatna piana. W nosie subtelne i eleganckie, wyczuć
można skórkę cytrynową, brzoskwinie i delikatną brioszkę. W ustach zachwyca przyjemną
świeżością, której towarzyszą intrygujące nuty cytrusów, w �niszu pozostawia posmak
bakalii i ciasta. Wyjątkowo dobrze komponuje się z wyrafinowanymi owocami morza takimi
jak pieczone przegrzebki. 
Skład: 50% pinot noir, 50% chardonnay

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Mundus Vini 2019: Gold - 94 punkty - rocznik 2008
International Wine Challenge 2020: Silver - rocznik 2008
Decanter World Wine Awards 2020: Platinum - 97 punkty

Cena hurt netto 271,47 zł271,47 zł

BIAŁE, SZAMPAN, MUSUJĄCE WYTRAWNE  FRANCJA

Producent: Champagne Devaux
Region: Szampania
Odmiana: pinot noir, chardonnay
Beczka: minimum 10 lat w butelce nad osadem z drożdży

 

Nagrodzone

NOWOŚĆ

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod FSZ01

Champagne Philipponnat Royal Réserve Brut w
opakowaniu

Złoty kolor z bursztynowymi przebłyskami i delikatna, żywa, długo utrzymująca się
pienistość. Nos początkowo roztacza aromaty kwiatów winorośli, lipy i lekko
przypieczonego chleba. Po chwili pojawiają się nuty owoców jagodowych, cytrusów
i miodu. W ustach wyraźnie owocowe (czerwone porzeczki, maliny, dojrzałe winogrona),
pełne i hojne. W długim zakończeniu zaznaczają obecność subtelne niuanse biszkoptowe
i świeżo pieczonego chleba. Podawać do białych mięs na ciepło lub zimno, drobiu, ryb
i owoców morza oraz serów typu cheddar, gouda, reblochon, epoisses, limburger, sbrinz. 
Skład: pinot noir, chardonnay, pinot meunier

Cena detaliczna brutto 302,00 zł302,00 zł

BIAŁE, SZAMPAN, MUSUJĄCE WYTRAWNE  FRANCJA

Producent: Champagne Philipponnat
Region: Szampania
Odmiana: pinot noir, chardonnay, pinot meunier
Beczka: 20–30% rezerw dojrzewa w beczkach w systemie solera, finalne wino dojrzewane
nad osadem z drożdży w butelkach przez 3 lata

 

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kod FDC05

Champagne Devaux – D Millésimé 2008

W kieliszku głęboka złota barwa i delikatna piana. W nosie subtelne i eleganckie, wyczuć
można skórkę cytrynową, brzoskwinie i delikatną brioszkę. W ustach zachwyca przyjemną
świeżością, której towarzyszą intrygujące nuty cytrusów, w �niszu pozostawia posmak
bakalii i ciasta. Wyjątkowo dobrze komponuje się z wyrafinowanymi owocami morza takimi
jak pieczone przegrzebki. 
Skład: 50% pinot noir, 50% chardonnay

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Mundus Vini 2019: Gold - 94 punkty - rocznik 2008
International Wine Challenge 2020: Silver - rocznik 2008
Decanter World Wine Awards 2020: Platinum - 97 punkty

Cena detaliczna brutto 485,50 zł485,50 zł

BIAŁE, SZAMPAN, MUSUJĄCE WYTRAWNE  FRANCJA

Producent: Champagne Devaux
Region: Szampania
Odmiana: pinot noir, chardonnay
Beczka: minimum 10 lat w butelce nad osadem z drożdży

 

Nagrodzone

NOWOŚĆ

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod FDC02

Champagne Devaux Cuvée D 5 Ans d'Age

Szampan o złotożółtej barwie i delikatnej, długo utrzymującej się pienistości. Bogaty
bukiet początkowo zdominowany jest przez aromaty białych kwiatów przemieszane
z subtelnymi nutami przypraw, by z czasem rozwinąć się do wanilii i tostowanej brioszki.
Na podniebieniu cudownie świeży, mandarynkowo-pomarańczowy i kremowy. Świetnie
sprawdzi się w towarzystwie pikantnych potraw kuchni tajskiej lub z deserami na bazie
czekolady i gruszek. 
Skład: 55% pinot noir, 45% chardonnay

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
The Champagne & Sparkling Wine World Championships 2020: Gold
James Suckling : 93 punkty
Decanter World Wine Awards 2019: Platinum - 97 punkty

Cena hurt netto 186,65 zł186,65 zł

BIAŁE, SZAMPAN, MUSUJĄCE WYTRAWNE  FRANCJA

Producent: Champagne Devaux
Region: Szampania
Odmiana: pinot noir, chardonnay
Beczka: minimum 5 lat w butelce nad osadem z drożdży

 

Nagrodzone

NOWOŚĆ

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kod HAT03

Cava Kripta Brut Nature Gran Reserva

Legendarne katalońskie białe wino musujące o eleganckim, złożonym bukiecie pełnym
czystych, owocowych aromatów przemieszanych z subtelnymi nutami tostowymi.
W ustach wytrawne, zrównoważone, lekko kremowe, o długotrwałym posmaku dojrzałych
owoców. Cava Kripta to dzieło sztuki pod każdym względem. Na jej atuty, poza
znakomitym, najwyżej ocenianym hiszpańskim winem musującym, składają się także
przypominająca kształtem amforę butelka i zupełnie wyjątkowa etykieta stworzona
na podstawie obrazu namalowanego specjalnie dla rodziny Torelló Mata przez
katalońskiego artystę Rafaela Bartolozziego. Podawać do owoców morza, ryb, risotto
z grzybami lub jako aperitif. 
Skład: macabeo, xarel.lo, parellada

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Decanter World Wine Awards 2017: Platinum

Cena hurt netto 254,93 zł254,93 zł

BIAŁE, MUSUJĄCE, CAVA WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Agustí Torelló Mata
Region: Katalonia
Odmiana: macabeo, xarel.lo, parellada
Beczka: 4 lata w butelce nad osadem z drożdży

 

Nagrodzone

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod FDC02

Champagne Devaux Cuvée D 5 Ans d'Age

Szampan o złotożółtej barwie i delikatnej, długo utrzymującej się pienistości. Bogaty
bukiet początkowo zdominowany jest przez aromaty białych kwiatów przemieszane
z subtelnymi nutami przypraw, by z czasem rozwinąć się do wanilii i tostowanej brioszki.
Na podniebieniu cudownie świeży, mandarynkowo-pomarańczowy i kremowy. Świetnie
sprawdzi się w towarzystwie pikantnych potraw kuchni tajskiej lub z deserami na bazie
czekolady i gruszek. 
Skład: 55% pinot noir, 45% chardonnay

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
The Champagne & Sparkling Wine World Championships 2020: Gold
James Suckling : 93 punkty
Decanter World Wine Awards 2019: Platinum - 97 punkty

Cena detaliczna brutto 333,50 zł333,50 zł

BIAŁE, SZAMPAN, MUSUJĄCE WYTRAWNE  FRANCJA

Producent: Champagne Devaux
Region: Szampania
Odmiana: pinot noir, chardonnay
Beczka: minimum 5 lat w butelce nad osadem z drożdży

 

Nagrodzone

NOWOŚĆ

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kod HAT03

Cava Kripta Brut Nature Gran Reserva

Legendarne katalońskie białe wino musujące o eleganckim, złożonym bukiecie pełnym
czystych, owocowych aromatów przemieszanych z subtelnymi nutami tostowymi.
W ustach wytrawne, zrównoważone, lekko kremowe, o długotrwałym posmaku dojrzałych
owoców. Cava Kripta to dzieło sztuki pod każdym względem. Na jej atuty, poza
znakomitym, najwyżej ocenianym hiszpańskim winem musującym, składają się także
przypominająca kształtem amforę butelka i zupełnie wyjątkowa etykieta stworzona
na podstawie obrazu namalowanego specjalnie dla rodziny Torelló Mata przez
katalońskiego artystę Rafaela Bartolozziego. Podawać do owoców morza, ryb, risotto
z grzybami lub jako aperitif. 
Skład: macabeo, xarel.lo, parellada

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Decanter World Wine Awards 2017: Platinum

Cena detaliczna brutto 455,50 zł455,50 zł

BIAŁE, MUSUJĄCE, CAVA WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Agustí Torelló Mata
Region: Katalonia
Odmiana: macabeo, xarel.lo, parellada
Beczka: 4 lata w butelce nad osadem z drożdży

 

Nagrodzone

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod ZSGB13_KP

Bagueri Rebula w eleganckim kartoniku

Wytrawne białe wino słoweńskie o głęboko żółtej barwie ze złocistymi re�eksami. W nosie
bardzo odmianowe: cytryna, cedr, grejpfrut, zaokrąglone delikatnym aromatem wanilii
i grzanki. W ustach złożone, świeże i harmonijne. Łagodne na �niszu, z delikatnym
dotknięciem słodkiej taniny. Skład: 100% rebula Podawać do sałatek, morskich ryb
i owoców morza.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Concours Mondial Bruxelles 2017: Silver - rocznik 2013
Decanter World Wine Awards 2018: Platinum - rocznik 2013
Vino Slovenija Gornja Radgona 2020: Grand Gold - rocznik 2017

Cena hurt netto 61,49 zł61,49 zł

BIAŁE WYTRAWNE  SŁOWENIA

Producent: Vinska Klet „Goriška Brda”
Odmiana: rebula

 

Nagrodzone

Wino Wegańskie

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kod HGB40

Sherry Néctar Pedro Ximénez Dulce

Fantastycznie skoncentrowane, wręcz gęste słodkie sherry o ciemnej, niemal hebanowej
barwie z bursztynowymi przebłyskami. W nosie feeria aromatów suszonych owoców takich
jak rodzynki, �gi i daktyle, którym towarzyszą nuty miodu, syropu i marmolady.
Na podniebieniu aksamitne i delikatne, o dobrej kwasowości łagodzącej wyraźną słodycz
wina. Finał długi i bardzo smakowity. Podawać jako wino deserowe solo lub do lodów
waniliowych, tart z gorzką czekoladą i do deserów na bazie karmelu. 
Skład: 100% pedro ximénez

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Wine Challenge 2018: Gold Winner
Mundus Vini 2018: Gold
Decanter World Wine Award 2018: Gold

Cena hurt netto 47,83 zł47,83 zł

BIAŁE, SHERRY, WZMACNIANE SŁODKIE  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: pedro xímenez
Beczka: 8 lat, system solera (dąb amerykański)

 

Nagrodzone

Wino Wegańskie

NOWOŚĆ

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod ZSGB13_KP

Bagueri Rebula w eleganckim kartoniku

Wytrawne białe wino słoweńskie o głęboko żółtej barwie ze złocistymi re�eksami. W nosie
bardzo odmianowe: cytryna, cedr, grejpfrut, zaokrąglone delikatnym aromatem wanilii
i grzanki. W ustach złożone, świeże i harmonijne. Łagodne na �niszu, z delikatnym
dotknięciem słodkiej taniny. Skład: 100% rebula Podawać do sałatek, morskich ryb
i owoców morza.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Concours Mondial Bruxelles 2017: Silver - rocznik 2013
Decanter World Wine Awards 2018: Platinum - rocznik 2013
Vino Slovenija Gornja Radgona 2020: Grand Gold - rocznik 2017

Cena detaliczna brutto 109,50 zł109,50 zł

BIAŁE WYTRAWNE  SŁOWENIA

Producent: Vinska Klet „Goriška Brda”
Odmiana: rebula

 

Nagrodzone

Wino Wegańskie

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kod HGB40

Sherry Néctar Pedro Ximénez Dulce

Fantastycznie skoncentrowane, wręcz gęste słodkie sherry o ciemnej, niemal hebanowej
barwie z bursztynowymi przebłyskami. W nosie feeria aromatów suszonych owoców takich
jak rodzynki, �gi i daktyle, którym towarzyszą nuty miodu, syropu i marmolady.
Na podniebieniu aksamitne i delikatne, o dobrej kwasowości łagodzącej wyraźną słodycz
wina. Finał długi i bardzo smakowity. Podawać jako wino deserowe solo lub do lodów
waniliowych, tart z gorzką czekoladą i do deserów na bazie karmelu. 
Skład: 100% pedro ximénez

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Wine Challenge 2018: Gold Winner
Mundus Vini 2018: Gold
Decanter World Wine Award 2018: Gold

Cena detaliczna brutto 82,50 zł82,50 zł

BIAŁE, SHERRY, WZMACNIANE SŁODKIE  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: pedro xímenez
Beczka: 8 lat, system solera (dąb amerykański)

 

Nagrodzone

Wino Wegańskie

NOWOŚĆ

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
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Kod HGB37

Sherry Apóstoles Palo Cortado VORS 30 YO

Wyjątkowe, wspaniale zniuansowane sherry palo cortado o ciemnobursztynowej barwie
i eleganckim bukiecie złożonym z subtelnych aromatów suszonych owoców
przemieszanych z niuansami orzechowymi. Na podniebieniu fantastycznie wyra�nowane,
o wyczuwalnych w intrygującym smaku nutach karmelu i wiekowego drewna.
Niekończenie długi, wielowymiarowy posmak. Podawać lekko schłodzone do foie gras
i dojrzewających serów. 
Skład: 87% palomino, 13% pedro ximénez

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Mundus Vini 2018: Gold
International Wine Challenge 2017: Gold Winner
Decanter World Wine Award 2018: Gold

Cena hurt netto 207,94 zł207,94 zł

BIAŁE, SHERRY, WZMACNIANE  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino fino, pedro xímenez
Beczka: 30 lat, system solera (dąb amerykański)

 

Nagrodzone

NOWOŚĆ

Kod HGB19

Matusalem VORS 30 YO

Sherry Cream z linii VORS (Very Old Rare Sherry) o głębokiej ciemnej barwie. Owocowy
bukiet dodatkowo podkreślony nutami cynamonu, bakalii i skórki pomarańczowej,
wyczuwalnymi również w smaku wina. Bogata i słodkawa końcówka, długo utrzymujący
się �nisz. Podawać do serów w typie cabrales lub stilton, puddingu z owocami lub solo
jako wino medytacyjne. 
Skład: 75% palomino, 25% pedro xímenez

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Mundus Vini 2020: Gold
Decanter World Wine Awards 2020: Gold - 96 punkty

Cena hurt netto 207,94 zł207,94 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, SHERRY SŁODKIE  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino, pedro xímenez
Beczka: 30 lat, system solera

 

Nagrodzone

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod HGB37

Sherry Apóstoles Palo Cortado VORS 30 YO

Wyjątkowe, wspaniale zniuansowane sherry palo cortado o ciemnobursztynowej barwie
i eleganckim bukiecie złożonym z subtelnych aromatów suszonych owoców
przemieszanych z niuansami orzechowymi. Na podniebieniu fantastycznie wyra�nowane,
o wyczuwalnych w intrygującym smaku nutach karmelu i wiekowego drewna.
Niekończenie długi, wielowymiarowy posmak. Podawać lekko schłodzone do foie gras
i dojrzewających serów. 
Skład: 87% palomino, 13% pedro ximénez

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Mundus Vini 2018: Gold
International Wine Challenge 2017: Gold Winner
Decanter World Wine Award 2018: Gold

Cena detaliczna brutto 372,50 zł372,50 zł

BIAŁE, SHERRY, WZMACNIANE  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino fino, pedro xímenez
Beczka: 30 lat, system solera (dąb amerykański)

 

Nagrodzone

NOWOŚĆ

Kod HGB19

Matusalem VORS 30 YO

Sherry Cream z linii VORS (Very Old Rare Sherry) o głębokiej ciemnej barwie. Owocowy
bukiet dodatkowo podkreślony nutami cynamonu, bakalii i skórki pomarańczowej,
wyczuwalnymi również w smaku wina. Bogata i słodkawa końcówka, długo utrzymujący
się �nisz. Podawać do serów w typie cabrales lub stilton, puddingu z owocami lub solo
jako wino medytacyjne. 
Skład: 75% palomino, 25% pedro xímenez

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Mundus Vini 2020: Gold
Decanter World Wine Awards 2020: Gold - 96 punkty

Cena detaliczna brutto 372,50 zł372,50 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, SHERRY SŁODKIE  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino, pedro xímenez
Beczka: 30 lat, system solera

 

Nagrodzone

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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Kod HGB08

Solera 1847 Sherry Cream

Hiszpańskie słodkie wino wzmacniane charakteryzujące się głęboką mahoniową barwą
oraz aromatami rodzynek, wanilii i drewna. W ustach krągłe i aksamitne, o smaku pełnym
nut �g, rodzynek i karmelu oraz długiej, lekko orzechowej końcówce. Podawać do deserów
takich jak lody czy szarlotka lub jako aperitif. 
Skład: 75% palomino, 25% pedro xímenez

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Mundus Vini 2021: Gold

Cena hurt netto 45,00 zł45,00 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, SHERRY SŁODKIE  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino, pedro xímenez
Beczka: 8 lat, system solera

 

Nagrodzone

Kod IZY72

Yarden Chardonnay Magnum 1,5 l

Bardzo aromatyczne białe wino wytrawne z Izraela pachnące cytrusami, kwiatami
i owocami tropikalnymi wzbogaconymi o nuty waniliowe, drewniane i mineralne.
W ustach pełne, lekko maślane, o dobrej strukturze i długim posmaku. Podawać do ryb,
dań z drobiu, potraw w sosach śmietanowych. 
Skład: 100% chardonnay

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Selections Mondiales des Vins 2017: Gold - rocznik 2015

Cena hurt netto 146,32 zł146,32 zł

BIAŁE WYTRAWNE  IZRAEL

Producent: Golan Heights Winery
Region: Galilea
Odmiana: chardonnay
Beczka: 7 miesięcy nad osadem z drożdży, dąb francuski

 

Nagrodzone

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod HGB08

Solera 1847 Sherry Cream

Hiszpańskie słodkie wino wzmacniane charakteryzujące się głęboką mahoniową barwą
oraz aromatami rodzynek, wanilii i drewna. W ustach krągłe i aksamitne, o smaku pełnym
nut �g, rodzynek i karmelu oraz długiej, lekko orzechowej końcówce. Podawać do deserów
takich jak lody czy szarlotka lub jako aperitif. 
Skład: 75% palomino, 25% pedro xímenez

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Mundus Vini 2021: Gold

Cena detaliczna brutto 77,50 zł77,50 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, SHERRY SŁODKIE  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino, pedro xímenez
Beczka: 8 lat, system solera

 

Nagrodzone

Kod IZY72

Yarden Chardonnay Magnum 1,5 l

Bardzo aromatyczne białe wino wytrawne z Izraela pachnące cytrusami, kwiatami
i owocami tropikalnymi wzbogaconymi o nuty waniliowe, drewniane i mineralne.
W ustach pełne, lekko maślane, o dobrej strukturze i długim posmaku. Podawać do ryb,
dań z drobiu, potraw w sosach śmietanowych. 
Skład: 100% chardonnay

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Selections Mondiales des Vins 2017: Gold - rocznik 2015

Cena detaliczna brutto 260,50 zł260,50 zł

BIAŁE WYTRAWNE  IZRAEL

Producent: Golan Heights Winery
Region: Galilea
Odmiana: chardonnay
Beczka: 7 miesięcy nad osadem z drożdży, dąb francuski

 

Nagrodzone

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
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Kod PFO03

Fonseca White Port

Białe porto o bogatym nosie pełnym aromatów dojrzałych owoców przemieszanych
z nutami miodowymi i dębowymi. Na podniebieniu aksamitnie miękkie, o długim
satysfakcjonującym �niszu. Podawać schłodzone jako aperitif w towarzystwie solonych
migdałów i oliwek lub w formie drinku z tonikiem, lodem i listkiem świeżej mięty. 
Skład: arinto, boal, codega, esgana cão, folgasão, gouveio, viosinho, rabigato

Cena hurt netto 44,50 zł44,50 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, PORTO SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Fonseca Porto
Region: Dolina Douro
Odmiana: arinto, boal, codega, esgana cão, folgasão, gouveio, viosinho, rabigato
Beczka: 3 lata

 

Kod MVA63

Chardonnay Sweet Botrytis 0,5 l

Bogaty bukiet słodkich aromatów, wśród których dominują dojrzałe jabłka, brzoskwinie
i ananasy przemieszane z nutami miodowymi. W ustach hojne, o przyjemnej słodyczy
doskonale zrównoważonej rześką kwasowością. Podawać do serów pleśniowych,
cytrusowych deserów lub panna cotty. 
Skład: 100% chardonnay

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Mundus Vini 2017: Gold
Prodexpo Russia 2018: Grand Prix
Decanter World Wine Awards 2017: Platinum

Cena hurt netto 90,00 zł90,00 zł

BIAŁE SŁODKIE  MOŁDAWIA

Producent: Château Vartely
Region: IGP Valul lui Traian
Odmiana: chardonnay

 

Nagrodzone

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod PFO03

Fonseca White Port

Białe porto o bogatym nosie pełnym aromatów dojrzałych owoców przemieszanych
z nutami miodowymi i dębowymi. Na podniebieniu aksamitnie miękkie, o długim
satysfakcjonującym �niszu. Podawać schłodzone jako aperitif w towarzystwie solonych
migdałów i oliwek lub w formie drinku z tonikiem, lodem i listkiem świeżej mięty. 
Skład: arinto, boal, codega, esgana cão, folgasão, gouveio, viosinho, rabigato

Cena detaliczna brutto 77,50 zł77,50 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, PORTO SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Fonseca Porto
Region: Dolina Douro
Odmiana: arinto, boal, codega, esgana cão, folgasão, gouveio, viosinho, rabigato
Beczka: 3 lata

 

Kod MVA63

Chardonnay Sweet Botrytis 0,5 l

Bogaty bukiet słodkich aromatów, wśród których dominują dojrzałe jabłka, brzoskwinie
i ananasy przemieszane z nutami miodowymi. W ustach hojne, o przyjemnej słodyczy
doskonale zrównoważonej rześką kwasowością. Podawać do serów pleśniowych,
cytrusowych deserów lub panna cotty. 
Skład: 100% chardonnay

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Mundus Vini 2017: Gold
Prodexpo Russia 2018: Grand Prix
Decanter World Wine Awards 2017: Platinum

Cena detaliczna brutto 160,50 zł160,50 zł

BIAŁE SŁODKIE  MOŁDAWIA

Producent: Château Vartely
Region: IGP Valul lui Traian
Odmiana: chardonnay

 

Nagrodzone

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod PBM35

Blandy’s Madeira Verdelho 10 Years Old 0,5 l

Klasyczne wino wzmacniane z Madery o  bogatym bukiecie złożonym z nut suszonych
owoców i przypraw oraz aromatów pomarańczy. W ustach skoncentrowane i świeże,
półwytrawne, o smaku wzbogaconym o słodko-gorzką nutę startej skórki pomarańczowej
i długim posmaku egzotycznych owoców i przypraw. Podawać do zup i pasztetów lub jako
aperitif. 
Skład: verdelho

Cena hurt netto 106,96 zł106,96 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, MADERA PÓŁWYTRAWNE  PORTUGALIA

Producent: Blandy's Madeira
Region: Madera
Odmiana: verdelho
Beczka: 10 lat, dąb amerykański

 

Kod PBM33

Blandy's Madeira Verdelho 1976

Półwytrawna madera o miedzianej barwie ze złotymi niuansami i zielonkawymi re�eksami.
Bardzo charakterystyczny nos - żywiołowy i eteryczny, złożony z nut balsamicznych oraz
aromatów suszonych owoców i przypraw. Na podniebieniu zachwyca wspaniałą strukturą,
świeżością, mocą i koncentracją oraz bardzo długim, wielowymiarowym posmakiem
pełnym nut balsamicznych, egzotycznego drewna i starzonego rumu. Podawać lekko
schłodzoną solo jako wino medytacyjne. 
Skład: verdelho

Cena hurt netto 1 101,38 zł1 101,38 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, MADERA PÓŁWYTRAWNE  PORTUGALIA

Producent: Blandy's Madeira
Region: Madera
Odmiana: verdelho
Beczka: 44 lata, dąb amerykański, system canteiro

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod PBM35

Blandy’s Madeira Verdelho 10 Years Old 0,5 l

Klasyczne wino wzmacniane z Madery o  bogatym bukiecie złożonym z nut suszonych
owoców i przypraw oraz aromatów pomarańczy. W ustach skoncentrowane i świeże,
półwytrawne, o smaku wzbogaconym o słodko-gorzką nutę startej skórki pomarańczowej
i długim posmaku egzotycznych owoców i przypraw. Podawać do zup i pasztetów lub jako
aperitif. 
Skład: verdelho

Cena detaliczna brutto 190,00 zł190,00 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, MADERA PÓŁWYTRAWNE  PORTUGALIA

Producent: Blandy's Madeira
Region: Madera
Odmiana: verdelho
Beczka: 10 lat, dąb amerykański

 

Kod PBM33

Blandy's Madeira Verdelho 1976

Półwytrawna madera o miedzianej barwie ze złotymi niuansami i zielonkawymi re�eksami.
Bardzo charakterystyczny nos - żywiołowy i eteryczny, złożony z nut balsamicznych oraz
aromatów suszonych owoców i przypraw. Na podniebieniu zachwyca wspaniałą strukturą,
świeżością, mocą i koncentracją oraz bardzo długim, wielowymiarowym posmakiem
pełnym nut balsamicznych, egzotycznego drewna i starzonego rumu. Podawać lekko
schłodzoną solo jako wino medytacyjne. 
Skład: verdelho

Cena detaliczna brutto 1 970,00 zł1 970,00 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, MADERA PÓŁWYTRAWNE  PORTUGALIA

Producent: Blandy's Madeira
Region: Madera
Odmiana: verdelho
Beczka: 44 lata, dąb amerykański, system canteiro

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod PBM32

Blandy’s Madeira Malmsey 1981

Barwa bursztynowa z zielonymi re�eksami, kryształowa i jasna. W nosie żywiołowe
z nutami egzotycznego drewna, kandyzowanych owoców, przypraw korzennych oraz
dymu. Na podniebieniu słodkie, gładkie i głębokie, fantastycznie skoncentrowane,
z doskonałym długim posmakiem brandy, przypraw i miodu. Podawać do suszonych
owoców, ciasteczek maślanych, pralinek, czekolady mlecznej i ciast miodowych. 
Skład: malmsey

Cena hurt netto 1 073,00 zł1 073,00 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, MADERA SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Blandy's Madeira
Region: Madera
Odmiana: malmsey
Beczka: 38 lat, dąb amerykański

 

Kod PBM31

Blandy’s Madeira Sercial 1980

Barwa kryształu topazu z zielonymi re�eksami. Charakterystyczny bukiet z żywiołowymi
nutami przypraw korzennych, zapachem ostrego sosu z cytrusów, kandyzowanych
owoców oraz opalanego dębu. W ustach wino jest wytrawne, świeże, cytrynowe. Długi
lotny posmak z mocnymi nutami egzotycznego drewna, przypraw korzennych i starego
brandy. Podawać solo lekko schłodzone lub do przystawek, ewentualnie z dojrzewanym
serem comté. 
Skład: sercial

Cena hurt netto 1 103,10 zł1 103,10 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, MADERA WYTRAWNE  PORTUGALIA

Producent: Blandy's Madeira
Region: Madera
Odmiana: sercial
Beczka: 39 lat, dąb amerykański

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod PBM32

Blandy’s Madeira Malmsey 1981

Barwa bursztynowa z zielonymi re�eksami, kryształowa i jasna. W nosie żywiołowe
z nutami egzotycznego drewna, kandyzowanych owoców, przypraw korzennych oraz
dymu. Na podniebieniu słodkie, gładkie i głębokie, fantastycznie skoncentrowane,
z doskonałym długim posmakiem brandy, przypraw i miodu. Podawać do suszonych
owoców, ciasteczek maślanych, pralinek, czekolady mlecznej i ciast miodowych. 
Skład: malmsey

Cena detaliczna brutto 1 918,50 zł1 918,50 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, MADERA SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Blandy's Madeira
Region: Madera
Odmiana: malmsey
Beczka: 38 lat, dąb amerykański

 

Kod PBM31

Blandy’s Madeira Sercial 1980

Barwa kryształu topazu z zielonymi re�eksami. Charakterystyczny bukiet z żywiołowymi
nutami przypraw korzennych, zapachem ostrego sosu z cytrusów, kandyzowanych
owoców oraz opalanego dębu. W ustach wino jest wytrawne, świeże, cytrynowe. Długi
lotny posmak z mocnymi nutami egzotycznego drewna, przypraw korzennych i starego
brandy. Podawać solo lekko schłodzone lub do przystawek, ewentualnie z dojrzewanym
serem comté. 
Skład: sercial

Cena detaliczna brutto 1 972,50 zł1 972,50 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, MADERA WYTRAWNE  PORTUGALIA

Producent: Blandy's Madeira
Region: Madera
Odmiana: sercial
Beczka: 39 lat, dąb amerykański

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod PBM25_1

Blandy's Madeira Verdelho 1979 w drewnianej skrzynce

Bujny bukiet złożony z aromatów toffi, z akcentami świeżych i suszonych moreli, mango
i pieczonego ananasa. Na podniebieniu zachwyca intrygującym smakiem, na który składają
się subtelne nuty dymne i poszycia leśnego wraz z aromatami sosnowymi. Długa,
elegancka końcówka. Podawać do dojrzewającej szynki z melonem, sałatki z wędzoną
kaczką i pomarańczami w roli głównej, foie-gras lub solo jako wino medytacyjne. 
Skład: verdelho

Cena hurt netto 887,22 zł887,22 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, MADERA SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Blandy's Madeira
Region: Madera
Odmiana: verdelho
Beczka: 41 lat, dąb amerykański

 

Kod PBM24

Blandy's Madeira Bual 1957 w drewnianej skrzynce

Złotożółta, krystaliczna suknia o re�eksach mahoniu. Fantastyczny, wielowymiarowy
bukiet, na który składają się aromaty przypraw, orzechów włoskich i laskowych,
kandyzowanych owoców, wanilii i piernika, a także nuty balsamiczne. W ustach
skoncentrowane suszone owoce, egzotyczne drewno i przyprawy oraz łagodna słodycz
po mistrzowsku zrównoważona rześką kwasowością. Jak przystało na wino w słusznym
wieku, posiada odpowiednią oprawę: elegancką drewnianą skrzynkę. Podawać solo lub
do deski serów (roquefort, gruyère, appenzeller, parmezan). 
Skład: bual

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Decanter World Wine Awards 2018: Gold

Cena hurt netto 1 453,15 zł1 453,15 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, MADERA SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Blandy's Madeira
Region: Madera
Odmiana: bual
Beczka: 60 lat, dąb amerykański

 

Nagrodzone

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod PBM25_1

Blandy's Madeira Verdelho 1979 w drewnianej skrzynce

Bujny bukiet złożony z aromatów toffi, z akcentami świeżych i suszonych moreli, mango
i pieczonego ananasa. Na podniebieniu zachwyca intrygującym smakiem, na który składają
się subtelne nuty dymne i poszycia leśnego wraz z aromatami sosnowymi. Długa,
elegancka końcówka. Podawać do dojrzewającej szynki z melonem, sałatki z wędzoną
kaczką i pomarańczami w roli głównej, foie-gras lub solo jako wino medytacyjne. 
Skład: verdelho

Cena detaliczna brutto 1 587,00 zł1 587,00 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, MADERA SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Blandy's Madeira
Region: Madera
Odmiana: verdelho
Beczka: 41 lat, dąb amerykański

 

Kod PBM24

Blandy's Madeira Bual 1957 w drewnianej skrzynce

Złotożółta, krystaliczna suknia o re�eksach mahoniu. Fantastyczny, wielowymiarowy
bukiet, na który składają się aromaty przypraw, orzechów włoskich i laskowych,
kandyzowanych owoców, wanilii i piernika, a także nuty balsamiczne. W ustach
skoncentrowane suszone owoce, egzotyczne drewno i przyprawy oraz łagodna słodycz
po mistrzowsku zrównoważona rześką kwasowością. Jak przystało na wino w słusznym
wieku, posiada odpowiednią oprawę: elegancką drewnianą skrzynkę. Podawać solo lub
do deski serów (roquefort, gruyère, appenzeller, parmezan). 
Skład: bual

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Decanter World Wine Awards 2018: Gold

Cena detaliczna brutto 2 599,00 zł2 599,00 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, MADERA SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Blandy's Madeira
Region: Madera
Odmiana: bual
Beczka: 60 lat, dąb amerykański

 

Nagrodzone

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl

33



Kod PBM21

Blandy's Madeira Terrantez 1980

Przyjemny nos o nutach karmelu i słodkiej kremowej kawy, podbitych kusząco zielem
tytoniu. W ustach niemal kremowe, ale pełne życia dzięki znakomitej kwasowości, hojne
i bogate, o smaku wywołującym skojarzenia z pieczonymi jabłkami, przyprawami i toffi.
Finisz długi i mocny, o wyraźnie drzewnym zabarwieniu, zgrabnie urozmaiconym
akcentem ziołowym. Podawać do deserów, dojrzewających serów lub solo jako wino
medytacyjne. 
Skład: terrantez

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Decanter World Wine Awards 2017: Gold

Cena hurt netto 657,16 zł657,16 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, MADERA SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Blandy's Madeira
Region: Madera
Odmiana: terrantez
Beczka: 30 lat, dąb amerykański

 

Nagrodzone

Kod PBM20

Blandy’s Madeira Terrantez 1976

Słodkie wino wzmacniane o topazowej barwie ze złotozielonymi re�eksami.
Charakterystyczny dla madery bukiet złożony z aromatów suszonych owoców, toffi,
drewna i przypraw. W ustach umiarkowanie słodkie, o czystej i wyraźnie zaznaczonej
kwasowości oraz długim, korzennym posmaku. Podawać do suszonych owoców, ciast
z miodem, serów lub do cygara czy fajki. 
Skład: terrantez

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Wine Challenge 2010: Gold
Decanter World Wine Awards 2017: Gold

Cena hurt netto 721,28 zł721,28 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, MADERA SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Blandy's Madeira
Region: Madera
Odmiana: terrantez
Beczka: 21 lat, system canteiro, dąb amerykański

 

Nagrodzone

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod PBM21

Blandy's Madeira Terrantez 1980

Przyjemny nos o nutach karmelu i słodkiej kremowej kawy, podbitych kusząco zielem
tytoniu. W ustach niemal kremowe, ale pełne życia dzięki znakomitej kwasowości, hojne
i bogate, o smaku wywołującym skojarzenia z pieczonymi jabłkami, przyprawami i toffi.
Finisz długi i mocny, o wyraźnie drzewnym zabarwieniu, zgrabnie urozmaiconym
akcentem ziołowym. Podawać do deserów, dojrzewających serów lub solo jako wino
medytacyjne. 
Skład: terrantez

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Decanter World Wine Awards 2017: Gold

Cena detaliczna brutto 1 175,00 zł1 175,00 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, MADERA SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Blandy's Madeira
Region: Madera
Odmiana: terrantez
Beczka: 30 lat, dąb amerykański

 

Nagrodzone

Kod PBM20

Blandy’s Madeira Terrantez 1976

Słodkie wino wzmacniane o topazowej barwie ze złotozielonymi re�eksami.
Charakterystyczny dla madery bukiet złożony z aromatów suszonych owoców, toffi,
drewna i przypraw. W ustach umiarkowanie słodkie, o czystej i wyraźnie zaznaczonej
kwasowości oraz długim, korzennym posmaku. Podawać do suszonych owoców, ciast
z miodem, serów lub do cygara czy fajki. 
Skład: terrantez

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Wine Challenge 2010: Gold
Decanter World Wine Awards 2017: Gold

Cena detaliczna brutto 1 290,00 zł1 290,00 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, MADERA SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Blandy's Madeira
Region: Madera
Odmiana: terrantez
Beczka: 21 lat, system canteiro, dąb amerykański

 

Nagrodzone

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod PBM19

Blandy’s Madeira Malmsey Harvest 2008 0,5 l

Słodkie wino wzmacniane o bursztynowej barwie i charakterystycznym dla madery
bukiecie złożonym z aromatów suszonych owoców, herbaty, toffi i przypraw. W ustach
bogate i dobrze zbudowane, o smaku pełnym nut wanilii, miodu i czekolady oraz długim,
świeżym zakończeniu. Podawać do suszonych owoców, ciast z miodem, serów lub
do cygara czy fajki. 
Skład: malmsey

Cena hurt netto 91,95 zł91,95 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, MADERA SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Blandy's Madeira
Region: Madera
Odmiana: malmsey
Beczka: 7 lat, system canteiro, dąb amerykański

 

Kod PBM18

Blandy’s Madeira Rainwater

Wino wzmacniane o eleganckim bukiecie pełnym nut orzechowych i suszonych owoców.
W ustach świeże, o dobrej kwasowości i czystym posmaku. Podawać schłodzone jako
aperitif i do deserów. 
Skład: tinta negra mole

Cena hurt netto 71,13 zł71,13 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, MADERA PÓŁWYTRAWNE  PORTUGALIA

Producent: Blandy's Madeira
Region: Madera
Odmiana: tinta negra mole
Beczka: 3 lata, dąb amerykański

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod PBM19

Blandy’s Madeira Malmsey Harvest 2008 0,5 l

Słodkie wino wzmacniane o bursztynowej barwie i charakterystycznym dla madery
bukiecie złożonym z aromatów suszonych owoców, herbaty, toffi i przypraw. W ustach
bogate i dobrze zbudowane, o smaku pełnym nut wanilii, miodu i czekolady oraz długim,
świeżym zakończeniu. Podawać do suszonych owoców, ciast z miodem, serów lub
do cygara czy fajki. 
Skład: malmsey

Cena detaliczna brutto 163,50 zł163,50 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, MADERA SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Blandy's Madeira
Region: Madera
Odmiana: malmsey
Beczka: 7 lat, system canteiro, dąb amerykański

 

Kod PBM18

Blandy’s Madeira Rainwater

Wino wzmacniane o eleganckim bukiecie pełnym nut orzechowych i suszonych owoców.
W ustach świeże, o dobrej kwasowości i czystym posmaku. Podawać schłodzone jako
aperitif i do deserów. 
Skład: tinta negra mole

Cena detaliczna brutto 126,50 zł126,50 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, MADERA PÓŁWYTRAWNE  PORTUGALIA

Producent: Blandy's Madeira
Region: Madera
Odmiana: tinta negra mole
Beczka: 3 lata, dąb amerykański

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod PBM17

Blandy’s Madeira Sercial 5 Years Old

Wytrawne wino wzmacniane o topazowym kolorze i aromatach suszonych owoców
wzbogaconych o nuty orzechowe. W ustach łagodne, o subtelnym owocowo-orzechowym
smaku i świeżej końcówce. Podawać do sushi, musu z ryby, ptactwa, przekąsek
z majonezem, suszonych owoców lub jako aperitif. 
Skład: sercial

Cena hurt netto 87,54 zł87,54 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, MADERA WYTRAWNE  PORTUGALIA

Producent: Blandy's Madeira
Region: Madera
Odmiana: sercial
Beczka: 5 lat, dąb amerykański

 

Kod CHI20

Ossa

Plasujące się wśród najlepszych, wyjątkowe chilijskie wino o głębokiej intensywnej
rubinowej barwie i bogatym, złożonym bukiecie, w którym aromaty likieru z czarnej
porzeczki, mięty i przypraw przeplatają się z nutami leśnych owoców, lukrecji, czekolady,
tytoniu i drewna cedrowego. W ustach pełne soczystego owocu z przyprawami, bardzo
esencjonalne, jedwabiste, o dojrzałych, świetnie zintegrowanych taninach i bardzo długim
posmaku. Podawać do kaczki, jagnięciny, pasztetu z gęsich wątróbek, carpaccio
z wołowiny, dojrzewających serów. 
Skład: 40% carménère, 30% cabernet sauvignon, 20% syrah, 10% merlot

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
James Suckling 2021: 92 punkty
Decanter World Wine Awards 2021: Gold - 95 punktów - rocznik 2012
Tim Atkin 2021: 95 punkty - rocznik 2012

Cena hurt netto 583,42 zł583,42 zł

CZERWONE WYTRAWNE  CHILE

Producent: Viña La Rosa
Region: Dolina Centralna, Valle Cachapoal
Odmiana: carménère, cabernet sauvignon, syrah, merlot
Beczka: 18 miesięcy, dąb francuski

 

Nagrodzone

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod PBM17

Blandy’s Madeira Sercial 5 Years Old

Wytrawne wino wzmacniane o topazowym kolorze i aromatach suszonych owoców
wzbogaconych o nuty orzechowe. W ustach łagodne, o subtelnym owocowo-orzechowym
smaku i świeżej końcówce. Podawać do sushi, musu z ryby, ptactwa, przekąsek
z majonezem, suszonych owoców lub jako aperitif. 
Skład: sercial

Cena detaliczna brutto 156,00 zł156,00 zł

BIAŁE, WZMACNIANE, MADERA WYTRAWNE  PORTUGALIA

Producent: Blandy's Madeira
Region: Madera
Odmiana: sercial
Beczka: 5 lat, dąb amerykański

 

Kod CHI20

Ossa

Plasujące się wśród najlepszych, wyjątkowe chilijskie wino o głębokiej intensywnej
rubinowej barwie i bogatym, złożonym bukiecie, w którym aromaty likieru z czarnej
porzeczki, mięty i przypraw przeplatają się z nutami leśnych owoców, lukrecji, czekolady,
tytoniu i drewna cedrowego. W ustach pełne soczystego owocu z przyprawami, bardzo
esencjonalne, jedwabiste, o dojrzałych, świetnie zintegrowanych taninach i bardzo długim
posmaku. Podawać do kaczki, jagnięciny, pasztetu z gęsich wątróbek, carpaccio
z wołowiny, dojrzewających serów. 
Skład: 40% carménère, 30% cabernet sauvignon, 20% syrah, 10% merlot

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
James Suckling 2021: 92 punkty
Decanter World Wine Awards 2021: Gold - 95 punktów - rocznik 2012
Tim Atkin 2021: 95 punkty - rocznik 2012

Cena detaliczna brutto 999,50 zł999,50 zł

CZERWONE WYTRAWNE  CHILE

Producent: Viña La Rosa
Region: Dolina Centralna, Valle Cachapoal
Odmiana: carménère, cabernet sauvignon, syrah, merlot
Beczka: 18 miesięcy, dąb francuski

 

Nagrodzone

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod PBO23

Boeira Douro Reserve Red 2018

Portugalskie czerwone wino wytrawne o głębokiej purpurowej barwie i aromatach
dojrzałych czarnych owoców wzbogaconych o eleganckie nuty kwiatowe doskonale
zharmonizowane z niuansami dębowymi. Na podniebieniu świetnie zbudowane, o żywej
kwasowości, mocnym owocu i wyrazistych, ale doskonale zintegrowanych taninach.
Podawać do dobrze przyprawionej wołowiny, pieczonej jagnięciny i dojrzewających serów
o wyrazistym smaku. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Asia Wine Trophy 2017: Gold Medal

Cena hurt netto 67,10 zł67,10 zł

CZERWONE WYTRAWNE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz
Beczka: 6 miesięcy, dąb francuski

 

Nagrodzone

Kod PBO22

Boeira Douro Red 2019

Czerwone portugalskie wino wytrawne o rubinowej barwie z �ołkowymi przebłyskami.
Bogaty bukiet złożony z aromatów dojrzałych czerwonych i czarnych owoców
przemieszanych z nutami tostów i gorzkiej czekolady. W ustach dobrze zbudowane
i harmonijne, o wyraźnie zaznaczonej, ale świetnie zintegrowanej taniczności i długim,
wspaniale owocowym posmaku. Podawać do makaronów, pizzy, duszonych warzyw
z mięsem lub bez. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz

Cena hurt netto 43,29 zł43,29 zł

CZERWONE WYTRAWNE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz
Beczka: 6 miesięcy, dąb francuski, 25% wina

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod PBO23

Boeira Douro Reserve Red 2018

Portugalskie czerwone wino wytrawne o głębokiej purpurowej barwie i aromatach
dojrzałych czarnych owoców wzbogaconych o eleganckie nuty kwiatowe doskonale
zharmonizowane z niuansami dębowymi. Na podniebieniu świetnie zbudowane, o żywej
kwasowości, mocnym owocu i wyrazistych, ale doskonale zintegrowanych taninach.
Podawać do dobrze przyprawionej wołowiny, pieczonej jagnięciny i dojrzewających serów
o wyrazistym smaku. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Asia Wine Trophy 2017: Gold Medal

Cena detaliczna brutto 116,00 zł116,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz
Beczka: 6 miesięcy, dąb francuski

 

Nagrodzone

Kod PBO22

Boeira Douro Red 2019

Czerwone portugalskie wino wytrawne o rubinowej barwie z �ołkowymi przebłyskami.
Bogaty bukiet złożony z aromatów dojrzałych czerwonych i czarnych owoców
przemieszanych z nutami tostów i gorzkiej czekolady. W ustach dobrze zbudowane
i harmonijne, o wyraźnie zaznaczonej, ale świetnie zintegrowanej taniczności i długim,
wspaniale owocowym posmaku. Podawać do makaronów, pizzy, duszonych warzyw
z mięsem lub bez. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz

Cena detaliczna brutto 75,00 zł75,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz
Beczka: 6 miesięcy, dąb francuski, 25% wina

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod PBO17

Boeira Colheita 2005 Port

Fantastycznie złożone i bogate porto tawny z pojedynczego rocznika. Nos czaruje
aromatami suszonych owoców, harmonijnie przemieszanymi z nutami przypraw
korzennych, drewna i karmelu. Na podniebieniu mocne i wyraziste, cudownie
wielowymiarowe, o bardzo długim posmaku naznaczonym subtelnym niuansem
orzechowym. Podawać na zakończenie posiłku z orzechami, migdałami i suszonymi
owocami oraz gorzką czekoladą lub do dojrzewających serów o wyrazistym smaku. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Asia Wine Trophy 2017: Gold Medal
Berlin Wine Trophy 2017: Gold Medal

Cena hurt netto 101,38 zł101,38 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão
Beczka: 7 lat

 

Nagrodzone

Kod PBO14

Boeira 30 Years Tawny King Port

Wspaniale wielowymiarowe porto tawny o głębokiej bursztynowej barwie z miedzianymi
re�eksami. Skutecznie uwodzi bujnym bukietem złożonym z aromatów mocno dojrzałych
owoców podbitych niuansem przyprawowym, kwiatowym i drzewnym. Na podniebieniu
krągłe i bogate, bardzo skoncentrowane, o fantastycznie długim posmaku suszonych
owoców i przypraw. Podawać na zakończenie posiłku do suszonych owoców, słodyczy
z dodatkiem karmelu, ciastek czekoladowych, orzechów i gorzkiej czekolady. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Portugal Wine Trophy 2015: Gold Medal

Cena hurt netto 292,87 zł292,87 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão
Beczka: około 30 lat

 

Nagrodzone

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod PBO17

Boeira Colheita 2005 Port

Fantastycznie złożone i bogate porto tawny z pojedynczego rocznika. Nos czaruje
aromatami suszonych owoców, harmonijnie przemieszanymi z nutami przypraw
korzennych, drewna i karmelu. Na podniebieniu mocne i wyraziste, cudownie
wielowymiarowe, o bardzo długim posmaku naznaczonym subtelnym niuansem
orzechowym. Podawać na zakończenie posiłku z orzechami, migdałami i suszonymi
owocami oraz gorzką czekoladą lub do dojrzewających serów o wyrazistym smaku. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Asia Wine Trophy 2017: Gold Medal
Berlin Wine Trophy 2017: Gold Medal

Cena detaliczna brutto 175,50 zł175,50 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão
Beczka: 7 lat

 

Nagrodzone

Kod PBO14

Boeira 30 Years Tawny King Port

Wspaniale wielowymiarowe porto tawny o głębokiej bursztynowej barwie z miedzianymi
re�eksami. Skutecznie uwodzi bujnym bukietem złożonym z aromatów mocno dojrzałych
owoców podbitych niuansem przyprawowym, kwiatowym i drzewnym. Na podniebieniu
krągłe i bogate, bardzo skoncentrowane, o fantastycznie długim posmaku suszonych
owoców i przypraw. Podawać na zakończenie posiłku do suszonych owoców, słodyczy
z dodatkiem karmelu, ciastek czekoladowych, orzechów i gorzkiej czekolady. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Portugal Wine Trophy 2015: Gold Medal

Cena detaliczna brutto 507,00 zł507,00 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão
Beczka: około 30 lat

 

Nagrodzone

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod PBO13

Boeira 20 Years Tawny King Port

Powstałe w stylu tawny porto o brązowawej barwie z miedzianymi re�eksami. Wspaniale
złożony nos roztacza aromaty owoców i dżemu przemieszane z nutami przypraw
i suszonych owoców, a także kwiatu pomarańczy i drewna. W ustach skoncentrowane
i złożone, o fantastycznie długim, eleganckim, posmaku. Podawać na zakończenie posiłku
z suszonymi owocami i orzechami. Świetnie smakuje w połączeniu z �gami, migdałami
i karmelem, a także z czekoladowym brownie. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Asia Wine Trophy 2014: Gold Medal
Berlin Wine Trophy 2016: Gold Medal
Portugal Wine Trophy 2014: Gold Medal

Cena hurt netto 179,01 zł179,01 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão
Beczka: 20 lat

 

Nagrodzone

Kod PBO11

Boeira 40 Years Tawny Decanter Port

Fantastycznie wyraziste i złożone porto tawny o brązowawoczerwonej barwie
i eleganckich aromatach przywodzących na myśl liście tytoniu i jakościowe cygara.
W ustach gęste i krągłe, o smaku suszonych i kandyzowanych owoców wzbogaconym
o delikatne nuty miodowe. Długi, aksamitny posmak. Podawać do suszonych owoców,
słodyczy z dodatkiem karmelu i ciasta czekoladowego. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Portugal Wine Trophy 2015: Gold Medal

Cena hurt netto 375,68 zł375,68 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão
Beczka: około 40 lat

 

Nagrodzone

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod PBO13

Boeira 20 Years Tawny King Port

Powstałe w stylu tawny porto o brązowawej barwie z miedzianymi re�eksami. Wspaniale
złożony nos roztacza aromaty owoców i dżemu przemieszane z nutami przypraw
i suszonych owoców, a także kwiatu pomarańczy i drewna. W ustach skoncentrowane
i złożone, o fantastycznie długim, eleganckim, posmaku. Podawać na zakończenie posiłku
z suszonymi owocami i orzechami. Świetnie smakuje w połączeniu z �gami, migdałami
i karmelem, a także z czekoladowym brownie. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Asia Wine Trophy 2014: Gold Medal
Berlin Wine Trophy 2016: Gold Medal
Portugal Wine Trophy 2014: Gold Medal

Cena detaliczna brutto 309,50 zł309,50 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão
Beczka: 20 lat

 

Nagrodzone

Kod PBO11

Boeira 40 Years Tawny Decanter Port

Fantastycznie wyraziste i złożone porto tawny o brązowawoczerwonej barwie
i eleganckich aromatach przywodzących na myśl liście tytoniu i jakościowe cygara.
W ustach gęste i krągłe, o smaku suszonych i kandyzowanych owoców wzbogaconym
o delikatne nuty miodowe. Długi, aksamitny posmak. Podawać do suszonych owoców,
słodyczy z dodatkiem karmelu i ciasta czekoladowego. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Portugal Wine Trophy 2015: Gold Medal

Cena detaliczna brutto 649,50 zł649,50 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão
Beczka: około 40 lat

 

Nagrodzone

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod PBO08

Boeira 10 Years Tawny Decanter Port

Portugalskie słodkie wino wzmacniane o złotobrązowej barwie, bursztynowe na obrzeżu.
W nosie eleganckie i bogate, o aromatach dojrzałych leśnych owoców przemieszanych
z subtelnymi nutami suszonych owoców, karmelu i drewna. Na podniebieniu miękkie
i jedwabiste, o bogatym smaku przywodzącym na myśl kon�turę wiśniową. Podawać
do suszonych owoców, karmelków i czekoladowych ciastek. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Asia Wine Trophy 2017: Gold Medal
Portugal Wine Trophy 2014: Gold Medal
Berlin Wine Trophy 2017: Gold Medal

Cena hurt netto 137,61 zł137,61 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão
Beczka: 10 lat

 

Nagrodzone

Kod PBO07

Boeira Reserve Tawny Decanter Port

Portugalskie słodkie wino wzmacniane o złotej barwie z bursztynowymi re�eksami
i wyrazistym bukiecie złożonym z aromatów kwiatowych przemieszanych z nutami
owocowymi przywodzącymi na myśl dojrzałe śliwki i morele. Na podniebieniu delikatne
i jedwabiste, o subtelnym smaku suszonych owoców i przypraw oraz długim, emanującym
śliwką, zakończeniu. Podawać do potraw na bazie mięsa z królika, zająca, wieprzowiny lub
cielęciny. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Prodexpo Russia 2017: Gold Medal
Asia Wine Trophy 2018: Gold Medal
Portugal Wine Trophy 2014: Gold Medal

Cena hurt netto 122,08 zł122,08 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão
Beczka: 7 lat

 

Nagrodzone

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod PBO08

Boeira 10 Years Tawny Decanter Port

Portugalskie słodkie wino wzmacniane o złotobrązowej barwie, bursztynowe na obrzeżu.
W nosie eleganckie i bogate, o aromatach dojrzałych leśnych owoców przemieszanych
z subtelnymi nutami suszonych owoców, karmelu i drewna. Na podniebieniu miękkie
i jedwabiste, o bogatym smaku przywodzącym na myśl kon�turę wiśniową. Podawać
do suszonych owoców, karmelków i czekoladowych ciastek. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Asia Wine Trophy 2017: Gold Medal
Portugal Wine Trophy 2014: Gold Medal
Berlin Wine Trophy 2017: Gold Medal

Cena detaliczna brutto 238,00 zł238,00 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão
Beczka: 10 lat

 

Nagrodzone

Kod PBO07

Boeira Reserve Tawny Decanter Port

Portugalskie słodkie wino wzmacniane o złotej barwie z bursztynowymi re�eksami
i wyrazistym bukiecie złożonym z aromatów kwiatowych przemieszanych z nutami
owocowymi przywodzącymi na myśl dojrzałe śliwki i morele. Na podniebieniu delikatne
i jedwabiste, o subtelnym smaku suszonych owoców i przypraw oraz długim, emanującym
śliwką, zakończeniu. Podawać do potraw na bazie mięsa z królika, zająca, wieprzowiny lub
cielęciny. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Prodexpo Russia 2017: Gold Medal
Asia Wine Trophy 2018: Gold Medal
Portugal Wine Trophy 2014: Gold Medal

Cena detaliczna brutto 211,00 zł211,00 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão
Beczka: 7 lat

 

Nagrodzone

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod PBO06

Boeira White Diamond Port

Białe porto o ciemnozłotej barwie i aromatach daktyli, rodzynek sułtanek, dżemu
brzoskwiniowego, orzechów i miodu.W ustach pełne i złożone, doskonale zbudowane,
pięknie wyważone i eleganckie, o bardzo długim posmaku. Podawać do pasztetu z gęsich
wątróbek, deserów takich jak sorbet limonkowy lub cytrynowy czy beza ze świeżymi
owocami. 
Skład: malvasia fina, viosinho, gouveio, côdega de larinho

Cena hurt netto 122,08 zł122,08 zł

CZERWONE, WZMACNIANE, PORTO SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: malvasia fina, viosinho, gouveio, côdega de larinho
Beczka: około 5 lat

 

Kod PBO05

Boeira LBV 2016 Port

Portugalskie, powstałe z winogron zebranych w jednym roku, słodkie wino wzmacniane
o �ołkowej barwie i wyrazistych aromatach czarnych wiśni przemieszanych z nutami
czekolady. Na podniebieniu mocno zbudowane, o smaku dojrzałych ciemnych owoców
i przypraw, przyjemnej taniczności, świetnie zbalansowanej kwasowości i długim,
eleganckim zakończeniu. Podawać do czerwonych owoców, takich jak truskawki, czereśnie
i ciemne winogrona, gorzkiej czekolady i serów o wyrazistym smaku. 
Skład: touriga nacional, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão

Cena hurt netto 91,03 zł91,03 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão
Beczka: 6 lat

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod PBO06

Boeira White Diamond Port

Białe porto o ciemnozłotej barwie i aromatach daktyli, rodzynek sułtanek, dżemu
brzoskwiniowego, orzechów i miodu.W ustach pełne i złożone, doskonale zbudowane,
pięknie wyważone i eleganckie, o bardzo długim posmaku. Podawać do pasztetu z gęsich
wątróbek, deserów takich jak sorbet limonkowy lub cytrynowy czy beza ze świeżymi
owocami. 
Skład: malvasia fina, viosinho, gouveio, côdega de larinho

Cena detaliczna brutto 211,00 zł211,00 zł

CZERWONE, WZMACNIANE, PORTO SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: malvasia fina, viosinho, gouveio, côdega de larinho
Beczka: około 5 lat

 

Kod PBO05

Boeira LBV 2016 Port

Portugalskie, powstałe z winogron zebranych w jednym roku, słodkie wino wzmacniane
o �ołkowej barwie i wyrazistych aromatach czarnych wiśni przemieszanych z nutami
czekolady. Na podniebieniu mocno zbudowane, o smaku dojrzałych ciemnych owoców
i przypraw, przyjemnej taniczności, świetnie zbalansowanej kwasowości i długim,
eleganckim zakończeniu. Podawać do czerwonych owoców, takich jak truskawki, czereśnie
i ciemne winogrona, gorzkiej czekolady i serów o wyrazistym smaku. 
Skład: touriga nacional, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão

Cena detaliczna brutto 157,50 zł157,50 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão
Beczka: 6 lat

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl

41



Kod PBO02

Boeira Ruby Port

Portugalskie wino wzmacniane o rubinowej barwie z subtelnymi �ołkowymi przebłyskami.
W nosie intensywne aromaty wiśni i ciemnych śliwek. W ustach młode, wibrujące,
soczyście owocowe, o świetnej kwasowości i długim posmaku. Podawać do deseru panna
cotta z czerwonymi owocami, ciasta orzechowego ze świeżymi figami. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão

Cena hurt netto 40,52 zł40,52 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão
Beczka: 3-4 lata

 

Kod PBO01

Boeira Tawny Port

Klasyczne porto w stylu tawny o przyjemnych owocowych aromatach wzbogaconych
o subtelne nuty karmelu i przypraw. W ustach bogate, krągłe i słodkie, o długim posmaku
przywodzącym na myśl rodzynki sułtanki. Podawać do wyraźnie przyprawionych dań,
mięsa z królika i zająca, wieprzowiny i cielęciny. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão

Cena hurt netto 40,52 zł40,52 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão
Beczka: 3-4 lata

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod PBO02

Boeira Ruby Port

Portugalskie wino wzmacniane o rubinowej barwie z subtelnymi �ołkowymi przebłyskami.
W nosie intensywne aromaty wiśni i ciemnych śliwek. W ustach młode, wibrujące,
soczyście owocowe, o świetnej kwasowości i długim posmaku. Podawać do deseru panna
cotta z czerwonymi owocami, ciasta orzechowego ze świeżymi figami. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão

Cena detaliczna brutto 70,50 zł70,50 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão
Beczka: 3-4 lata

 

Kod PBO01

Boeira Tawny Port

Klasyczne porto w stylu tawny o przyjemnych owocowych aromatach wzbogaconych
o subtelne nuty karmelu i przypraw. W ustach bogate, krągłe i słodkie, o długim posmaku
przywodzącym na myśl rodzynki sułtanki. Podawać do wyraźnie przyprawionych dań,
mięsa z królika i zająca, wieprzowiny i cielęciny. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão

Cena detaliczna brutto 70,50 zł70,50 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão
Beczka: 3-4 lata

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod IZY80

Yarden Syrah Allone Habashan 2017

Czerwone wytrawne izraelskie wino z pojedynczej działki o zwracającym uwagę bukiecie
złożonym z aromatów dojrzałych śliwek i czereśni wzbogaconych o nuty dymu, ziemi,
przypraw i zielonych oliwek. W ustach wspaniale zbudowane, krągłe i skoncentrowane,
o fantastycznie długim, wielowymiarowym posmaku. Wino powstało tylko z owoców
winorośli uprawianej na wulkanicznych glebach w winnicy Allone Habashan położonej
na wysokości 600 metrów n.p.m.w centralnej części Wzgórz Golan. Potencjał dojrzewania
tego wina ocenia się na co najmniej 10 lat, chociaż już teraz, jako czterolatek, jak
najbardziej gotowe jest do picia. Podawać do grillowanych kotletów z polędwicy jagnięcej,
ogonów wołowych duszonych w winie czy gulaszu z grzybów leśnych. 
Skład: syrah

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
James Suckling 2021: 94 punkty - rocznik 2017

Cena hurt netto 222,86 zł222,86 zł

CZERWONE WYTRAWNE  IZRAEL

Producent: Golan Heights Winery
Region: Galilea
Odmiana: syrah
Beczka: 18 miesięcy, dąb francuski

 

Nagrodzone

Kod IZY66_3

Yarden Cabernet Sauvignon Bar’on Vineyard 2017

Świetny izraelski cabernet z pojedynczej działki o intensywnych aromatach dojrzałych
ciemnych owoców podkreślonych przez nuty czekolady, ziemi, tytoniu do fajki i mięty.
Na podniebieniu robiąca wrażenie struktura, doskonała koncentracja i bardzo długie,
wielowymiarowe zakończenie. Chociaż w momencie wypuszczenia na rynek wino gotowe
jest do picia, przez najbliższych kilka lat będzie rozwijało się w butelce, a w doskonałej
kondycji pozostanie przynajmniej przez dekadę licząc od daty winobrania. Wino powstało
w limitowanej ilości; w 2017 roku zrobiono raptem 60 beczek. Podawać do duszonych
w sosie z czerwonego wina żeber wołowych, duszonej jagnięciny z pierogami
z rozmarynem, szaszłyków z grillowanymi grzybami. 
Skład: 100% cabernet sauvignon

Cena hurt netto 222,85 zł222,85 zł

CZERWONE WYTRAWNE  IZRAEL

Producent: Golan Heights Winery
Region: Galilea
Odmiana: cabernet sauvignon
Beczka: 18 miesięcy, dąb francuski

 

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod IZY80

Yarden Syrah Allone Habashan 2017

Czerwone wytrawne izraelskie wino z pojedynczej działki o zwracającym uwagę bukiecie
złożonym z aromatów dojrzałych śliwek i czereśni wzbogaconych o nuty dymu, ziemi,
przypraw i zielonych oliwek. W ustach wspaniale zbudowane, krągłe i skoncentrowane,
o fantastycznie długim, wielowymiarowym posmaku. Wino powstało tylko z owoców
winorośli uprawianej na wulkanicznych glebach w winnicy Allone Habashan położonej
na wysokości 600 metrów n.p.m.w centralnej części Wzgórz Golan. Potencjał dojrzewania
tego wina ocenia się na co najmniej 10 lat, chociaż już teraz, jako czterolatek, jak
najbardziej gotowe jest do picia. Podawać do grillowanych kotletów z polędwicy jagnięcej,
ogonów wołowych duszonych w winie czy gulaszu z grzybów leśnych. 
Skład: syrah

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
James Suckling 2021: 94 punkty - rocznik 2017

Cena detaliczna brutto 399,00 zł399,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  IZRAEL

Producent: Golan Heights Winery
Region: Galilea
Odmiana: syrah
Beczka: 18 miesięcy, dąb francuski

 

Nagrodzone

Kod IZY66_3

Yarden Cabernet Sauvignon Bar’on Vineyard 2017

Świetny izraelski cabernet z pojedynczej działki o intensywnych aromatach dojrzałych
ciemnych owoców podkreślonych przez nuty czekolady, ziemi, tytoniu do fajki i mięty.
Na podniebieniu robiąca wrażenie struktura, doskonała koncentracja i bardzo długie,
wielowymiarowe zakończenie. Chociaż w momencie wypuszczenia na rynek wino gotowe
jest do picia, przez najbliższych kilka lat będzie rozwijało się w butelce, a w doskonałej
kondycji pozostanie przynajmniej przez dekadę licząc od daty winobrania. Wino powstało
w limitowanej ilości; w 2017 roku zrobiono raptem 60 beczek. Podawać do duszonych
w sosie z czerwonego wina żeber wołowych, duszonej jagnięciny z pierogami
z rozmarynem, szaszłyków z grillowanymi grzybami. 
Skład: 100% cabernet sauvignon

Cena detaliczna brutto 399,00 zł399,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  IZRAEL

Producent: Golan Heights Winery
Region: Galilea
Odmiana: cabernet sauvignon
Beczka: 18 miesięcy, dąb francuski

 

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod IZY64

Gamla Cabernet Sauvignon Magnum 1,5 l

Aksamitne czerwone wino wytrawne z Izraela o aromatach dojrzałych czereśni i likieru
z czarnej porzeczki przemieszanych z nutami dębowymi, waniliowymi i przyprawowymi.
W ustach dobrze zbudowane, przyjemnie owocowe, długie. Podawać do pieczonej kaczki,
steków wołowych, makaronu w sosie pomidorowym. 
Skład: 100% cabernet sauvignon

Cena hurt netto 112,27 zł112,27 zł

CZERWONE WYTRAWNE  IZRAEL

Producent: Golan Heights Winery
Region: Galilea
Odmiana: cabernet sauvignon
Beczka: 12 miesięcy, dąb francuski

 

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kod IZY61

Yarden Cabernet Sauvignon Magnum 1,5 l

Bogate, skoncentrowane czerwone wino wytrawne o aromatach dojrzałych jeżyn, czereśni,
śliwek i likieru z czarnej porzeczki przemieszanych z nutami waniliowymi, tostowymi
i przyprawowymi. W ustach doskonale zbudowane, jedwabiste, o długim, złożonym
posmaku. Podawać do grillowanego steka z pieprzem, pieczonej gęsi, jagnięciny. 
Skład: 100% cabernet sauvignon

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Mundus Vini 2017: Gold - rocznik 2013
Decanter World Wine Awards 2017: Platinum - rocznik 2013

Cena hurt netto 240,93 zł240,93 zł

CZERWONE WYTRAWNE  IZRAEL

Producent: Golan Heights Winery
Region: Galilea
Odmiana: cabernet sauvignon
Beczka: 18 miesięcy, dąb francuski

 

Nagrodzone

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod IZY64

Gamla Cabernet Sauvignon Magnum 1,5 l

Aksamitne czerwone wino wytrawne z Izraela o aromatach dojrzałych czereśni i likieru
z czarnej porzeczki przemieszanych z nutami dębowymi, waniliowymi i przyprawowymi.
W ustach dobrze zbudowane, przyjemnie owocowe, długie. Podawać do pieczonej kaczki,
steków wołowych, makaronu w sosie pomidorowym. 
Skład: 100% cabernet sauvignon

Cena detaliczna brutto 199,50 zł199,50 zł

CZERWONE WYTRAWNE  IZRAEL

Producent: Golan Heights Winery
Region: Galilea
Odmiana: cabernet sauvignon
Beczka: 12 miesięcy, dąb francuski

 

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kod IZY61

Yarden Cabernet Sauvignon Magnum 1,5 l

Bogate, skoncentrowane czerwone wino wytrawne o aromatach dojrzałych jeżyn, czereśni,
śliwek i likieru z czarnej porzeczki przemieszanych z nutami waniliowymi, tostowymi
i przyprawowymi. W ustach doskonale zbudowane, jedwabiste, o długim, złożonym
posmaku. Podawać do grillowanego steka z pieprzem, pieczonej gęsi, jagnięciny. 
Skład: 100% cabernet sauvignon

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Mundus Vini 2017: Gold - rocznik 2013
Decanter World Wine Awards 2017: Platinum - rocznik 2013

Cena detaliczna brutto 428,50 zł428,50 zł

CZERWONE WYTRAWNE  IZRAEL

Producent: Golan Heights Winery
Region: Galilea
Odmiana: cabernet sauvignon
Beczka: 18 miesięcy, dąb francuski

 

Nagrodzone

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod IZY58

Yarden Katzrin Red Bordeaux Style

Czerwone wytrawne wino z Izraela roztaczające mocne aromaty dojrzałych czarnych
owoców wzbogacone o nuty tytoniu, ziemi, kwiatu pomarańczy, przypraw,
śródziemnomorskich ziół i gorzkiej czekolady. Usta mocne, gęste, krągłe i złożone,
o bardzo długiej końcówce. Wino o niebagatelnym potencjale dojrzewania szacowanym
na 25 lat. Podawać do grillowanego udźca jagnięcego, chateaubriand, pieczeni wołowej. 
Skład: cabernet sauvignon, merlot

Cena hurt netto 405,94 zł405,94 zł

CZERWONE WYTRAWNE  IZRAEL

Producent: Golan Heights Winery
Region: Galilea
Odmiana: cabernet sauvignon, merlot
Beczka: 24 miesiące, dąb francuski

 

Kod PFO30

Fonseca Classic Vintage 2016

W nosie początkowo bardzo wyraźne czarne owoce, dojrzałe wiśnie, likier i kon�tura
z czarnych porzeczek, później pojawiają się nuty gniecionej mięty, ulotne aromaty �ołków
i owoców tropikalnych. Na podniebieniu czyste i wytworne, lekko mineralne, o żywotnej
kwasowości i prężnych taninach oraz smaku świeżych owoców wyczuwanym także
w długiej końcówce. Świetnie wykonane i doskonale wyważone porto rocznikowe.
Podawać z włoskimi orzechami, serami z przerostem niebieskiej pleśni, a także z suszonymi
figami i morelami.

Cena hurt netto 404,38 zł404,38 zł

CZERWONE, WZMACNIANE, PORTO SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Fonseca Porto
Region: Dolina Douro
Beczka: 2 lata

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod IZY58

Yarden Katzrin Red Bordeaux Style

Czerwone wytrawne wino z Izraela roztaczające mocne aromaty dojrzałych czarnych
owoców wzbogacone o nuty tytoniu, ziemi, kwiatu pomarańczy, przypraw,
śródziemnomorskich ziół i gorzkiej czekolady. Usta mocne, gęste, krągłe i złożone,
o bardzo długiej końcówce. Wino o niebagatelnym potencjale dojrzewania szacowanym
na 25 lat. Podawać do grillowanego udźca jagnięcego, chateaubriand, pieczeni wołowej. 
Skład: cabernet sauvignon, merlot

Cena detaliczna brutto 726,00 zł726,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  IZRAEL

Producent: Golan Heights Winery
Region: Galilea
Odmiana: cabernet sauvignon, merlot
Beczka: 24 miesiące, dąb francuski

 

Kod PFO30

Fonseca Classic Vintage 2016

W nosie początkowo bardzo wyraźne czarne owoce, dojrzałe wiśnie, likier i kon�tura
z czarnych porzeczek, później pojawiają się nuty gniecionej mięty, ulotne aromaty �ołków
i owoców tropikalnych. Na podniebieniu czyste i wytworne, lekko mineralne, o żywotnej
kwasowości i prężnych taninach oraz smaku świeżych owoców wyczuwanym także
w długiej końcówce. Świetnie wykonane i doskonale wyważone porto rocznikowe.
Podawać z włoskimi orzechami, serami z przerostem niebieskiej pleśni, a także z suszonymi
figami i morelami.

Cena detaliczna brutto 707,50 zł707,50 zł

CZERWONE, WZMACNIANE, PORTO SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Fonseca Porto
Region: Dolina Douro
Beczka: 2 lata

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod PFO05

Fonseca Bin 27 Finest Reserve

Słodkie wino wzmacniane o przepięknej rubinowej barwie i wyraźnie owocowym nosie
pełnym nut dojrzałych jeżyn, likieru z czarnej porzeczki, wiśni i śliwek podbitych niuansem
korzennym. Krągłe i pełne na podniebieniu, o aksamitnej teksturze doskonale
zbalansowanej mocnymi taninami i żywym posmaku soczystych czarnych owoców.
Podawać do serów i deserów na bazie gorzkiej czekolady. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão, tinta amarela

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Decanter World Wine Awards 2015: 90 punkty
International Wine & Spirits Competition : 90 punkty

Cena hurt netto 71,34 zł71,34 zł

CZERWONE, WZMACNIANE, PORTO SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Fonseca Porto
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão, tinta amarela
Beczka: 3–4 lata

 

Nagrodzone

Kod PFO02

Fonseca Porto Tawny

Słodkie wino wzmacniane o płowoczerwonej barwie, przechodzącej w ceglastą
na obrzeżach. Uwodzicielski nos roztacza aromaty moreli i śliwek przemieszanych z nutami
przyprawowymi. Na podniebieniu bogate i słodkie, o zakończeniu zachwycającym rześką
kwasowością. Podawać do migdałów, orzechów, gorzkiej czekolady, serów pleśniowych
oraz na zakończenie posiłku. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão, tinta amarela

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Wine Report 2007: 91 punkty
Wine Spectator : 89 punkty

Cena hurt netto 44,50 zł44,50 zł

CZERWONE, WZMACNIANE, PORTO SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Fonseca Porto
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão, tinta amarela
Beczka: 3 lata

 

Nagrodzone

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod PFO05

Fonseca Bin 27 Finest Reserve

Słodkie wino wzmacniane o przepięknej rubinowej barwie i wyraźnie owocowym nosie
pełnym nut dojrzałych jeżyn, likieru z czarnej porzeczki, wiśni i śliwek podbitych niuansem
korzennym. Krągłe i pełne na podniebieniu, o aksamitnej teksturze doskonale
zbalansowanej mocnymi taninami i żywym posmaku soczystych czarnych owoców.
Podawać do serów i deserów na bazie gorzkiej czekolady. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão, tinta amarela

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Decanter World Wine Awards 2015: 90 punkty
International Wine & Spirits Competition : 90 punkty

Cena detaliczna brutto 127,50 zł127,50 zł

CZERWONE, WZMACNIANE, PORTO SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Fonseca Porto
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão, tinta amarela
Beczka: 3–4 lata

 

Nagrodzone

Kod PFO02

Fonseca Porto Tawny

Słodkie wino wzmacniane o płowoczerwonej barwie, przechodzącej w ceglastą
na obrzeżach. Uwodzicielski nos roztacza aromaty moreli i śliwek przemieszanych z nutami
przyprawowymi. Na podniebieniu bogate i słodkie, o zakończeniu zachwycającym rześką
kwasowością. Podawać do migdałów, orzechów, gorzkiej czekolady, serów pleśniowych
oraz na zakończenie posiłku. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão, tinta amarela

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Wine Report 2007: 91 punkty
Wine Spectator : 89 punkty

Cena detaliczna brutto 77,50 zł77,50 zł

CZERWONE, WZMACNIANE, PORTO SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Fonseca Porto
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão, tinta amarela
Beczka: 3 lata

 

Nagrodzone

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod PFO01

Fonseca Porto Ruby

Słodkie wino wzmacniane o głębokiej rubinowej barwie i świeżym, żywym nosie
emanującym aromatami czereśni i czarnych porzeczek. Na podniebieniu pełne i krągłe,
o mocnych, ale dobrze zintegrowanych taninach i bogatym, długim, owocowym
zakończeniu. Podawać do serów pleśniowych i deserów. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão, tinta amarela

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Wine Spectator : 87 punkty
Wine Enthusiast 2012: 88 punkty

Cena hurt netto 44,51 zł44,51 zł

CZERWONE, WZMACNIANE, PORTO SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Fonseca Porto
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão, tinta amarela
Beczka: 3 lata

 

Nagrodzone

Kod WKW13JER_BN17

Jeroboam Edizione Cinque Autoctoni - butelka 3 l

Wytrawne czerwone wino o mocnym, skoncentrowanym nosie pełnym aromatów wiśni,
śliwek i czarnych porzeczek oraz akcentów tytoniowych, ziołowych i kakaowych
przemieszanych z niuansami mineralnymi. Usta potężne, o doskonałej strukturze
i harmonii, aksamitnych taninach oraz długim, pełnym akcentów waniliowych
i czekoladowych, posmaku. Podawać do dziczyzny, pieczeni wołowej lub solo jako wino
medytacyjne. 
Skład: montepulciano, primitivo, negroamaro, sangiovese, malvasia nera

Cena hurt netto 557,10 zł557,10 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Fantini Group
Region: Abruzja
Odmiana: montepulciano, primitivo, negroamaro, sangiovese, malvasia nera
Beczka: 13 miesięcy

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod PFO01

Fonseca Porto Ruby

Słodkie wino wzmacniane o głębokiej rubinowej barwie i świeżym, żywym nosie
emanującym aromatami czereśni i czarnych porzeczek. Na podniebieniu pełne i krągłe,
o mocnych, ale dobrze zintegrowanych taninach i bogatym, długim, owocowym
zakończeniu. Podawać do serów pleśniowych i deserów. 
Skład: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão, tinta amarela

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Wine Spectator : 87 punkty
Wine Enthusiast 2012: 88 punkty

Cena detaliczna brutto 77,50 zł77,50 zł

CZERWONE, WZMACNIANE, PORTO SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Fonseca Porto
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão, tinta amarela
Beczka: 3 lata

 

Nagrodzone

Kod WKW13JER_BN17

Jeroboam Edizione Cinque Autoctoni - butelka 3 l

Wytrawne czerwone wino o mocnym, skoncentrowanym nosie pełnym aromatów wiśni,
śliwek i czarnych porzeczek oraz akcentów tytoniowych, ziołowych i kakaowych
przemieszanych z niuansami mineralnymi. Usta potężne, o doskonałej strukturze
i harmonii, aksamitnych taninach oraz długim, pełnym akcentów waniliowych
i czekoladowych, posmaku. Podawać do dziczyzny, pieczeni wołowej lub solo jako wino
medytacyjne. 
Skład: montepulciano, primitivo, negroamaro, sangiovese, malvasia nera

Cena detaliczna brutto 963,50 zł963,50 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Fantini Group
Region: Abruzja
Odmiana: montepulciano, primitivo, negroamaro, sangiovese, malvasia nera
Beczka: 13 miesięcy

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod WBS23_1995

Brunello di Montalcino DOCG 1995 Riserva w drewnianej
skrzynce

Rubinowoczerwone wino z delikatnymi re�eksami w kolorze granatu. W kieliszku otwiera
się niespiesznie, ujawniając złożone aromaty, m.in. róż, kandyzowanych wiśni, skórki
cytrynowej, kamienia, tytoniu, ziół. Na podniebieniu ujawnia cały urok wina
dojrzewającego wiele lat w butelce, które jednak nie straciło młodzieńczej werwy.
Prawdziwe medytacyjne wino klasy Riserva. 
Skład: sangiovese grosso

Cena hurt netto 2 933,67 zł2 933,67 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Biondi-Santi, Tenuta Greppo
Region: Toskania
Odmiana: sangiovese grosso
Beczka: 36 miesięcy, dąb slawoński

 

Kod WBS22_2006

Brunello di Montalcino DOCG 2006 Riserva w drewnianej
skrzynce

Wino o jasnorubinowym kolorze, doskonale łączące imponującą strukturę z ożywczą
kwasowością. Nuty owocowe są wciąż świeże i dobrze rozwinięte, dodatkowo podkreślone
przez aromaty balsamiczne i delikatną kwiatowość. Na podniebieniu dobrze wyważone,
krągłe i miękkie, z długo utrzymującym się eleganckim mineralnym finiszem. 
Skład: 100% sangiovese grosso

Cena hurt netto 1 994,58 zł1 994,58 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Biondi-Santi, Tenuta Greppo
Region: Toskania
Odmiana: sangiovese grosso
Beczka: 36 miesięcy, dąb slawoński

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod WBS23_1995

Brunello di Montalcino DOCG 1995 Riserva w drewnianej
skrzynce

Rubinowoczerwone wino z delikatnymi re�eksami w kolorze granatu. W kieliszku otwiera
się niespiesznie, ujawniając złożone aromaty, m.in. róż, kandyzowanych wiśni, skórki
cytrynowej, kamienia, tytoniu, ziół. Na podniebieniu ujawnia cały urok wina
dojrzewającego wiele lat w butelce, które jednak nie straciło młodzieńczej werwy.
Prawdziwe medytacyjne wino klasy Riserva. 
Skład: sangiovese grosso

Cena detaliczna brutto 5 074,50 zł5 074,50 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Biondi-Santi, Tenuta Greppo
Region: Toskania
Odmiana: sangiovese grosso
Beczka: 36 miesięcy, dąb slawoński

 

Kod WBS22_2006

Brunello di Montalcino DOCG 2006 Riserva w drewnianej
skrzynce

Wino o jasnorubinowym kolorze, doskonale łączące imponującą strukturę z ożywczą
kwasowością. Nuty owocowe są wciąż świeże i dobrze rozwinięte, dodatkowo podkreślone
przez aromaty balsamiczne i delikatną kwiatowość. Na podniebieniu dobrze wyważone,
krągłe i miękkie, z długo utrzymującym się eleganckim mineralnym finiszem. 
Skład: 100% sangiovese grosso

Cena detaliczna brutto 3 450,00 zł3 450,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Biondi-Santi, Tenuta Greppo
Region: Toskania
Odmiana: sangiovese grosso
Beczka: 36 miesięcy, dąb slawoński

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod WBS19_2016

Biondi-Santi Rosso di Montalcino 2016

Eleganckie wino o rubinowej barwie i wyrazistym bukiecie, na który składają się nuty
czarnych wiśni, granatów i czarnych porzeczek wzbogacone o zapachy wywołujące
skojarzenia ze śródziemnomorską roślinnością i słodkimi przyprawami. Na podniebieniu
zaskakuje imponującą strukturą i łagodną tanicznością, którym towarzyszy
charakterystyczna dla win Biondi-Santi świeżość. Bardzo długa, czarująca owocową
słodyczą, końcówka. Podawać do makaronów, pizzy, risotta z grzybami, piersi z kaczki. 
Skład: 100% sangiovese grosso

Cena hurt netto 266,65 zł266,65 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Biondi-Santi, Tenuta Greppo
Region: Toskania
Odmiana: sangiovese grosso
Beczka: 12 miesięcy, dąb slawoński

 

Kod HRE10_MAD1

Abadía Retuerta Petit Verdot 2015 w drewnianej
skrzynce

Głęboka barwa czarnej czereśni. Bogaty bukiet złożony z aromatów dojrzałych owoców,
wiśni w likierze, czerwonej papryki i płatków róży. Usta skoncentrowane, bardzo �nezyjne,
o doskonałej kwasowości i nieprawdopodobnie długiej końcówce. Potencjał dojrzewania
tego wina szacowany jest na 30 lat. Podawać do dziczyzny, jagnięciny, pieczeni wołowej. 
Skład: 100% petit verdot

Cena hurt netto 497,85 zł497,85 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Abadía Retuerta
Region: Kastylia-León
Odmiana: petit verdot
Beczka: 18 miesięcy, dąb francuski

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod WBS19_2016

Biondi-Santi Rosso di Montalcino 2016

Eleganckie wino o rubinowej barwie i wyrazistym bukiecie, na który składają się nuty
czarnych wiśni, granatów i czarnych porzeczek wzbogacone o zapachy wywołujące
skojarzenia ze śródziemnomorską roślinnością i słodkimi przyprawami. Na podniebieniu
zaskakuje imponującą strukturą i łagodną tanicznością, którym towarzyszy
charakterystyczna dla win Biondi-Santi świeżość. Bardzo długa, czarująca owocową
słodyczą, końcówka. Podawać do makaronów, pizzy, risotta z grzybami, piersi z kaczki. 
Skład: 100% sangiovese grosso

Cena detaliczna brutto 460,50 zł460,50 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Biondi-Santi, Tenuta Greppo
Region: Toskania
Odmiana: sangiovese grosso
Beczka: 12 miesięcy, dąb slawoński

 

Kod HRE10_MAD1

Abadía Retuerta Petit Verdot 2015 w drewnianej
skrzynce

Głęboka barwa czarnej czereśni. Bogaty bukiet złożony z aromatów dojrzałych owoców,
wiśni w likierze, czerwonej papryki i płatków róży. Usta skoncentrowane, bardzo �nezyjne,
o doskonałej kwasowości i nieprawdopodobnie długiej końcówce. Potencjał dojrzewania
tego wina szacowany jest na 30 lat. Podawać do dziczyzny, jagnięciny, pieczeni wołowej. 
Skład: 100% petit verdot

Cena detaliczna brutto 890,50 zł890,50 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Abadía Retuerta
Region: Kastylia-León
Odmiana: petit verdot
Beczka: 18 miesięcy, dąb francuski

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod HRE09_PREM1

Abadía Retuerta Pago Garduña w pudełku

Finezyjny, elegancki bukiet złożony z aromatów czereśni, �ołków i czarnych oliwek.
W ustach oleiste, dobrze zrównoważone, o świetnej kwasowości przydającej mu świeżości.
Potencjał dojrzewania wina szacowany jest na 20 lat. Podawać do dziczyzny, jagnięciny,
pieczeni wołowej. 
Skład: 100% syrah

Cena hurt netto 334,31 zł334,31 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Abadía Retuerta
Region: Kastylia-León
Odmiana: syrah
Beczka: 18 miesięcy, dąb francuski

 

Kod HRE03_PREM2

2 but. Abadía Retuerta Pago Negralada w pudełku

Zestaw 2 butelki wina Abadía Retuerta Pago Negralada w pudełku magnetycznym. 
Wspaniałe, skoncentrowane wino o wyrazistym bukiecie pełnym aromatów dojrzałych
świeżych owoców wzbogaconych o nuty cedru, dymu i ziemi. W ustach solidne i mocne,
o gładkich, ale wyraźnie zaznaczonych taninach i długim posmaku. Potencjał dojrzewania
20 lat. Począwszy od 2006 roku regularnie otrzymuje noty powyżej 90 punktów. Podawać
do pieczeni wołowej, dziczyzny, gulaszy, dojrzewających serów. 
Skład: 100% tempranillo

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Parker Points : 93 punkty - rocznik 2014
Decanter World Wine Awards 2017: Platinum - rocznik 2014
Decanter World Wine Awards 2019: Gold

Cena hurt netto 595,14 zł595,14 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Abadía Retuerta
Region: Kastylia-León
Odmiana: tempranillo
Beczka: 16 miesięcy, dąb francuski

 

Nagrodzone

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod HRE09_PREM1

Abadía Retuerta Pago Garduña w pudełku

Finezyjny, elegancki bukiet złożony z aromatów czereśni, �ołków i czarnych oliwek.
W ustach oleiste, dobrze zrównoważone, o świetnej kwasowości przydającej mu świeżości.
Potencjał dojrzewania wina szacowany jest na 20 lat. Podawać do dziczyzny, jagnięciny,
pieczeni wołowej. 
Skład: 100% syrah

Cena detaliczna brutto 598,00 zł598,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Abadía Retuerta
Region: Kastylia-León
Odmiana: syrah
Beczka: 18 miesięcy, dąb francuski

 

Kod HRE03_PREM2

2 but. Abadía Retuerta Pago Negralada w pudełku

Zestaw 2 butelki wina Abadía Retuerta Pago Negralada w pudełku magnetycznym. 
Wspaniałe, skoncentrowane wino o wyrazistym bukiecie pełnym aromatów dojrzałych
świeżych owoców wzbogaconych o nuty cedru, dymu i ziemi. W ustach solidne i mocne,
o gładkich, ale wyraźnie zaznaczonych taninach i długim posmaku. Potencjał dojrzewania
20 lat. Począwszy od 2006 roku regularnie otrzymuje noty powyżej 90 punktów. Podawać
do pieczeni wołowej, dziczyzny, gulaszy, dojrzewających serów. 
Skład: 100% tempranillo

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Parker Points : 93 punkty - rocznik 2014
Decanter World Wine Awards 2017: Platinum - rocznik 2014
Decanter World Wine Awards 2019: Gold

Cena detaliczna brutto 1 064,00 zł1 064,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Abadía Retuerta
Region: Kastylia-León
Odmiana: tempranillo
Beczka: 16 miesięcy, dąb francuski

 

Nagrodzone

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod HRE03_PREM1

Abadía Retuerta Pago Negralada w pudełku

Butelka wina Abadía Retuerta Pago Negralada w pudełku magnetycznym. 
Wspaniałe, skoncentrowane wino o wyrazistym bukiecie pełnym aromatów dojrzałych
świeżych owoców wzbogaconych o nuty cedru, dymu i ziemi. W ustach solidne i mocne,
o gładkich, ale wyraźnie zaznaczonych taninach i długim posmaku. Potencjał dojrzewania
20 lat. Począwszy od 2006 roku regularnie otrzymuje noty powyżej 90 punktów. Podawać
do pieczeni wołowej, dziczyzny, gulaszy, dojrzewających serów. 
Skład: 100% tempranillo

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Parker Points : 93 punkty - rocznik 2014
Decanter World Wine Awards 2017: Platinum - rocznik 2014
Decanter World Wine Awards 2019: Gold

Cena hurt netto 297,57 zł297,57 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Abadía Retuerta
Region: Kastylia-León
Odmiana: tempranillo
Beczka: 16 miesięcy, dąb francuski

 

Nagrodzone

Kod HRE03_MAD1

Abadía Retuerta Pago Negralada w drewnianej skrzynce

Wspaniałe, skoncentrowane wino o wyrazistym bukiecie pełnym aromatów dojrzałych
świeżych owoców wzbogaconych o nuty cedru, dymu i ziemi. W ustach solidne i mocne,
o gładkich, ale wyraźnie zaznaczonych taninach i długim posmaku. Potencjał dojrzewania
20 lat. Począwszy od 2006 roku regularnie otrzymuje noty powyżej 90 punktów. Podawać
do pieczeni wołowej, dziczyzny, gulaszy, dojrzewających serów. 
Skład: 100% tempranillo

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Parker Points : 93 punkty - rocznik 2014
Decanter World Wine Awards 2017: Platinum - rocznik 2014
Decanter World Wine Awards 2019: Gold

Cena hurt netto 376,00 zł376,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Abadía Retuerta
Region: Kastylia-León
Odmiana: tempranillo
Beczka: 16 miesięcy, dąb francuski

 

Nagrodzone

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod HRE03_PREM1

Abadía Retuerta Pago Negralada w pudełku

Butelka wina Abadía Retuerta Pago Negralada w pudełku magnetycznym. 
Wspaniałe, skoncentrowane wino o wyrazistym bukiecie pełnym aromatów dojrzałych
świeżych owoców wzbogaconych o nuty cedru, dymu i ziemi. W ustach solidne i mocne,
o gładkich, ale wyraźnie zaznaczonych taninach i długim posmaku. Potencjał dojrzewania
20 lat. Począwszy od 2006 roku regularnie otrzymuje noty powyżej 90 punktów. Podawać
do pieczeni wołowej, dziczyzny, gulaszy, dojrzewających serów. 
Skład: 100% tempranillo

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Parker Points : 93 punkty - rocznik 2014
Decanter World Wine Awards 2017: Platinum - rocznik 2014
Decanter World Wine Awards 2019: Gold

Cena detaliczna brutto 532,00 zł532,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Abadía Retuerta
Region: Kastylia-León
Odmiana: tempranillo
Beczka: 16 miesięcy, dąb francuski

 

Nagrodzone

Kod HRE03_MAD1

Abadía Retuerta Pago Negralada w drewnianej skrzynce

Wspaniałe, skoncentrowane wino o wyrazistym bukiecie pełnym aromatów dojrzałych
świeżych owoców wzbogaconych o nuty cedru, dymu i ziemi. W ustach solidne i mocne,
o gładkich, ale wyraźnie zaznaczonych taninach i długim posmaku. Potencjał dojrzewania
20 lat. Począwszy od 2006 roku regularnie otrzymuje noty powyżej 90 punktów. Podawać
do pieczeni wołowej, dziczyzny, gulaszy, dojrzewających serów. 
Skład: 100% tempranillo

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Parker Points : 93 punkty - rocznik 2014
Decanter World Wine Awards 2017: Platinum - rocznik 2014
Decanter World Wine Awards 2019: Gold

Cena detaliczna brutto 625,00 zł625,00 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Abadía Retuerta
Region: Kastylia-León
Odmiana: tempranillo
Beczka: 16 miesięcy, dąb francuski

 

Nagrodzone

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod WWM67

Jura 10 Year Old w opakowaniu z 2 szklankami

Flagowa 10-letnia whisky single malt dla nowoczesnego konsumenta, gładka, dymna
słodycz sherry. Barwa miedzianozłota, w nosie owoce i gorzka czekolada – podobnie
na podniebieniu, z lekka nutą mandarynkową. W finiszu elegancki posmak mielonej kawy.

Cena hurt netto 136,88 zł136,88 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Whyte & Mackay
Beczka: 10 lat, beczka po bourbonie z białego dębu amerykańskiego

 

Kod WWM43

Whisky Works Quartermaster

11-letnia szkocka whisky mieszana, której unikalną kompozycję smaków tworzą whisky
zbożowe z Highland i słody ze Speyside łączące się w mieszance wzbogaconej podczas
okresu dojrzewania w beczkach po karaibskim rumie, sherry i bourbonie. Dojrzewająca
w beczkach po rumie whisky zbożowa zyskuje słodycz i nuty przyprawowe; część z niej
�niszowana jest w beczkach po sherry pedro ximénez. Dwa malty se Speyside, jeden
leżakowany w białym dębie amerykańskim, a drugi w beczkach po sherry, zestawiane są
potem z whisky zbożową tworząc ekskluzywną szkocką whisky mieszaną o złotej barwie
i żywym charakterze, na który składają się dojrzały, roztaczający aromaty brzoskwiń
w rumie z nutami imbiru i kawy nos oraz wspaniale złożone usta o smaku orzechów
i migdałów z domieszką rodzynek i skórek pomarańczy. Wyprodukowano tylko 2134
numerowanych butelek.

Cena hurt netto 283,45 zł283,45 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Whisky Works
Beczka: 11 lat, beczki po karaibskim rumie, sherry i bourbonie

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod WWM67

Jura 10 Year Old w opakowaniu z 2 szklankami

Flagowa 10-letnia whisky single malt dla nowoczesnego konsumenta, gładka, dymna
słodycz sherry. Barwa miedzianozłota, w nosie owoce i gorzka czekolada – podobnie
na podniebieniu, z lekka nutą mandarynkową. W finiszu elegancki posmak mielonej kawy.

Cena detaliczna brutto 237,00 zł237,00 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Whyte & Mackay
Beczka: 10 lat, beczka po bourbonie z białego dębu amerykańskiego

 

Kod WWM43

Whisky Works Quartermaster

11-letnia szkocka whisky mieszana, której unikalną kompozycję smaków tworzą whisky
zbożowe z Highland i słody ze Speyside łączące się w mieszance wzbogaconej podczas
okresu dojrzewania w beczkach po karaibskim rumie, sherry i bourbonie. Dojrzewająca
w beczkach po rumie whisky zbożowa zyskuje słodycz i nuty przyprawowe; część z niej
�niszowana jest w beczkach po sherry pedro ximénez. Dwa malty se Speyside, jeden
leżakowany w białym dębie amerykańskim, a drugi w beczkach po sherry, zestawiane są
potem z whisky zbożową tworząc ekskluzywną szkocką whisky mieszaną o złotej barwie
i żywym charakterze, na który składają się dojrzały, roztaczający aromaty brzoskwiń
w rumie z nutami imbiru i kawy nos oraz wspaniale złożone usta o smaku orzechów
i migdałów z domieszką rodzynek i skórek pomarańczy. Wyprodukowano tylko 2134
numerowanych butelek.

Cena detaliczna brutto 490,50 zł490,50 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Whisky Works
Beczka: 11 lat, beczki po karaibskim rumie, sherry i bourbonie

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod WWM41

Whisky Works 20 YO Speyside

Świetny ziołowy i kwiatowy single malt wyprodukowany w 1998 roku, dojrzewający
najpierw 20 lat w beczkach z białego dębu amerykańskiego, a potem przez siedem
miesięcy w beczkach po wydestylowanym także w 1998 roku koniaku. To dzięki
wykończeniu w beczkach po koniaku whisky zyskała słodkie ziołowe i �ołkowe aromaty,
a także wyczuwalne w smaku nuty mlecznej czekolady, złocistego syropu, imbiru oraz
truskawek ze śmietaną. Wyprodukowano tylko 1618 numerowanych butelek.

Cena hurt netto 556,87 zł556,87 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Whisky Works
Region: Speyside
Beczka: 20 lat, beczki z białego dębu amerykańskiego oraz 7 miesięcy, beczki po koniaku

 

Kod HGB12

Nomad Outland Whisky Sherry Cask Gonzalez Byass

Nomad Outland Whisky łamie zasady, jakimi rządzi się świat szkockiej whisky. Zwyczajowo
beczki po sherry ekspediowane są do destylarni w Szkocji. W przypadku Nomada
postępuje się jednak niekonwencjonalnie, wysyłając mieszankę destylatów dojrzewaną
początkowo w Szkocji przez okres 5–8 lat, a potem jeszcze, po połączeniu, kolejne 3 lata
w beczkach po sherry oloroso, do winiarni Nomad w Andaluzji na południu Hiszpanii,
by tam zakończyła proces dojrzewania w beczkach po sherry z odmiany pedro ximénez.
Podczas tego ostatniego, 12 miesięcznego, etapu dojrzewania Nomad nabiera
niepowtarzalnego charakteru. Cieszy oko wspaniałą topazową barwą z wyraźnymi
przebłyskami. Intryguje specy�cznym bukietem, w którym wyczuwa się aromaty słodu,
drewna i sherry. Na podniebieniu łagodna i elegancka, o smaku przywodzącym na myśl
rodzynki i miód oraz długim, przyjemnym �niszu zabarwionym niuansem waniliowym
i rodzynkowym. Całość zachwyca subtelną elegancją i długim, głębokim posmakiem.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Wine Enthusiast 2018: 96 punktów

Cena hurt netto 149,28 zł149,28 zł

WHISKY  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Beczka: 9-12 lat, beczki po bourbonie, sherry oloroso i pedro ximénez

 

Nagrodzone

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod WWM41

Whisky Works 20 YO Speyside

Świetny ziołowy i kwiatowy single malt wyprodukowany w 1998 roku, dojrzewający
najpierw 20 lat w beczkach z białego dębu amerykańskiego, a potem przez siedem
miesięcy w beczkach po wydestylowanym także w 1998 roku koniaku. To dzięki
wykończeniu w beczkach po koniaku whisky zyskała słodkie ziołowe i �ołkowe aromaty,
a także wyczuwalne w smaku nuty mlecznej czekolady, złocistego syropu, imbiru oraz
truskawek ze śmietaną. Wyprodukowano tylko 1618 numerowanych butelek.

Cena detaliczna brutto 963,00 zł963,00 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Whisky Works
Region: Speyside
Beczka: 20 lat, beczki z białego dębu amerykańskiego oraz 7 miesięcy, beczki po koniaku

 

Kod HGB12

Nomad Outland Whisky Sherry Cask Gonzalez Byass

Nomad Outland Whisky łamie zasady, jakimi rządzi się świat szkockiej whisky. Zwyczajowo
beczki po sherry ekspediowane są do destylarni w Szkocji. W przypadku Nomada
postępuje się jednak niekonwencjonalnie, wysyłając mieszankę destylatów dojrzewaną
początkowo w Szkocji przez okres 5–8 lat, a potem jeszcze, po połączeniu, kolejne 3 lata
w beczkach po sherry oloroso, do winiarni Nomad w Andaluzji na południu Hiszpanii,
by tam zakończyła proces dojrzewania w beczkach po sherry z odmiany pedro ximénez.
Podczas tego ostatniego, 12 miesięcznego, etapu dojrzewania Nomad nabiera
niepowtarzalnego charakteru. Cieszy oko wspaniałą topazową barwą z wyraźnymi
przebłyskami. Intryguje specy�cznym bukietem, w którym wyczuwa się aromaty słodu,
drewna i sherry. Na podniebieniu łagodna i elegancka, o smaku przywodzącym na myśl
rodzynki i miód oraz długim, przyjemnym �niszu zabarwionym niuansem waniliowym
i rodzynkowym. Całość zachwyca subtelną elegancją i długim, głębokim posmakiem.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Wine Enthusiast 2018: 96 punktów

Cena detaliczna brutto 267,00 zł267,00 zł

WHISKY  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Beczka: 9-12 lat, beczki po bourbonie, sherry oloroso i pedro ximénez

 

Nagrodzone

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod WWM37

Fettercairn 12 YO Single Malt Scotch Whisky

Dojrzewana przez 12 lat w beczkach po bourbonie z białego dębu amerykańskiego whisky
o słonecznomiodowej barwie z bursztynowymi re�eksami. Zachwyca bukietem złożonym
z aromatów wanilii, gruszek i przypraw, a także niebanalnym smakiem przywodzącym
na myśl rześkie nektarynki, owoce tropikalne i świeżo paloną kawę. Zapadający w pamięć
finisz wywołujący skojarzenia z rodzynkami sułtankami i toffi.

Cena hurt netto 170,96 zł170,96 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Fettercairn Distillery
Region: Highlands
Beczka: 12 lat, beczki po bourbonie, biały dąb amerykański

 

Kod WWM36

Fettercairn 28 YO Single Malt Scotch Whisky

Leżakowana przez 28 lat w beczkach po bourbonie z białego dębu amerykańskiego whisky
o głębokim, połyskującym złotym kolorze. W nosie jako pierwsze uderzają aromaty
wywołujące skojarzenia z melonem i ananasem, powoli ustępując nutom przywodzącym
na myśl melasę, banany, imbir i lukrecję. W smaku początkowo wyczuwalna skórka
cytrusowa i czarny pieprz, ale zaraz pojawiają się świeżo łuskane włoskie orzechy, kawa
i morele wzbogacone o niuanse balsamiczne. Bardzo długi, wielowymiarowy
i wyrafinowany posmak.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Spirits Challenge 2021: Gold
International Wine & Spirits Competition 2018: Gold
International Spirits Competition 2020: Gold

Cena hurt netto 2 347,12 zł2 347,12 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Fettercairn Distillery
Region: Highlands
Beczka: 28 lat, beczki po bourbonie, biały dąb amerykański

 

Nagrodzone

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod WWM37

Fettercairn 12 YO Single Malt Scotch Whisky

Dojrzewana przez 12 lat w beczkach po bourbonie z białego dębu amerykańskiego whisky
o słonecznomiodowej barwie z bursztynowymi re�eksami. Zachwyca bukietem złożonym
z aromatów wanilii, gruszek i przypraw, a także niebanalnym smakiem przywodzącym
na myśl rześkie nektarynki, owoce tropikalne i świeżo paloną kawę. Zapadający w pamięć
finisz wywołujący skojarzenia z rodzynkami sułtankami i toffi.

Cena detaliczna brutto 296,00 zł296,00 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Fettercairn Distillery
Region: Highlands
Beczka: 12 lat, beczki po bourbonie, biały dąb amerykański

 

Kod WWM36

Fettercairn 28 YO Single Malt Scotch Whisky

Leżakowana przez 28 lat w beczkach po bourbonie z białego dębu amerykańskiego whisky
o głębokim, połyskującym złotym kolorze. W nosie jako pierwsze uderzają aromaty
wywołujące skojarzenia z melonem i ananasem, powoli ustępując nutom przywodzącym
na myśl melasę, banany, imbir i lukrecję. W smaku początkowo wyczuwalna skórka
cytrusowa i czarny pieprz, ale zaraz pojawiają się świeżo łuskane włoskie orzechy, kawa
i morele wzbogacone o niuanse balsamiczne. Bardzo długi, wielowymiarowy
i wyrafinowany posmak.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Spirits Challenge 2021: Gold
International Wine & Spirits Competition 2018: Gold
International Spirits Competition 2020: Gold

Cena detaliczna brutto 3 515,50 zł3 515,50 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Fettercairn Distillery
Region: Highlands
Beczka: 28 lat, beczki po bourbonie, biały dąb amerykański

 

Nagrodzone

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod WSV13

Edradour-Ballechin 8YO, Double Malt - Double Cask

Ośmioletnia szkocka whisky powstała w destylarni Edradour z dwu whisky słodowych
Edradour i Ballechin; pierwsza leżakuje w beczkach po sherry oloroso, druga w beczkach
po burbonie. Jest to bogata i aromatyczna whisky, którą cechuje idealna równowaga
pomiędzy aromatami owoców i sherry (Edradour), a zapachami dymu i przypraw (torfowa
Ballechin) oraz fantastycznie długi, ciepły, słodki �nisz zabarwiony lekko pikantnym
niuansem torfowym.

Cena hurt netto 195,14 zł195,14 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Edradour Distillery Co. Ltd
Region: Highland
Beczka: leżakuje w beczkach po sherry oloroso oraz beczkach po burbonie

 

Kod WHE42

Edradour 21 YO Highland Single Malt Scotch Whisky

Wydestylowana w grudniu 1995 roku whisky słodowa o głębokiej mahoniowej barwie
i wspaniale złożonym bukiecie powstałym podczas długiego dojrzewania najpierw
w beczkach po bourbonie, a od lutego 2005 roku, przez kolejnych 12 lat, w beczkach
po sherry oloroso. Na jej bogaty nos składają się aromaty jabłek i kokosa, powstałe
w początkowym okresie dojrzewania, harmonijnie uzupełnione przez nuty migdałów
w cukrze, moreli, rodzynek i czekolady, będące wynikiem �niszowania whisky w beczkach
po sherry oloroso. Na podniebieniu fantastycznie zniuansowana i bogata, o niebywale
długim, ciepłym �niszu. Prawdziwie kolekcjonerska, klasyczna whisky Edradour, którą
w 2017 roku rozlano do 2027 butelek. Jest to whisky o naturalnej mocy z beczki
i naturalnym kolorze, który powstał podczas długiego, 21 letniego, okresu dojrzewania. Nie
była podbarwiana na żadnym etapie produkcji.

Cena hurt netto 1 192,71 zł1 192,71 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Edradour Distillery Co. Ltd
Region: Highlands
Beczka: 21 lat; najpierw beczki po bourbonie, potem przez 12 lat beczki po sherry oloroso

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod WSV13

Edradour-Ballechin 8YO, Double Malt - Double Cask

Ośmioletnia szkocka whisky powstała w destylarni Edradour z dwu whisky słodowych
Edradour i Ballechin; pierwsza leżakuje w beczkach po sherry oloroso, druga w beczkach
po burbonie. Jest to bogata i aromatyczna whisky, którą cechuje idealna równowaga
pomiędzy aromatami owoców i sherry (Edradour), a zapachami dymu i przypraw (torfowa
Ballechin) oraz fantastycznie długi, ciepły, słodki �nisz zabarwiony lekko pikantnym
niuansem torfowym.

Cena detaliczna brutto 349,00 zł349,00 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Edradour Distillery Co. Ltd
Region: Highland
Beczka: leżakuje w beczkach po sherry oloroso oraz beczkach po burbonie

 

Kod WHE42

Edradour 21 YO Highland Single Malt Scotch Whisky

Wydestylowana w grudniu 1995 roku whisky słodowa o głębokiej mahoniowej barwie
i wspaniale złożonym bukiecie powstałym podczas długiego dojrzewania najpierw
w beczkach po bourbonie, a od lutego 2005 roku, przez kolejnych 12 lat, w beczkach
po sherry oloroso. Na jej bogaty nos składają się aromaty jabłek i kokosa, powstałe
w początkowym okresie dojrzewania, harmonijnie uzupełnione przez nuty migdałów
w cukrze, moreli, rodzynek i czekolady, będące wynikiem �niszowania whisky w beczkach
po sherry oloroso. Na podniebieniu fantastycznie zniuansowana i bogata, o niebywale
długim, ciepłym �niszu. Prawdziwie kolekcjonerska, klasyczna whisky Edradour, którą
w 2017 roku rozlano do 2027 butelek. Jest to whisky o naturalnej mocy z beczki
i naturalnym kolorze, który powstał podczas długiego, 21 letniego, okresu dojrzewania. Nie
była podbarwiana na żadnym etapie produkcji.

Cena detaliczna brutto 2 133,00 zł2 133,00 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Edradour Distillery Co. Ltd
Region: Highlands
Beczka: 21 lat; najpierw beczki po bourbonie, potem przez 12 lat beczki po sherry oloroso

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
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Kod WWM35

Dalmore Port Wood Reserve Single Malt Scotch Whisky

W nosie aromaty czerwonych owoców, pomarańczy i śliwek, a także nuty toffi i budyniu.
Na podniebieniu wyczuwalne nektarynki i słodkie aromaty kremowego karmelu,
prażonych orzechów i kawy. Finisz przynosi posmak dojrzałych śliwek, rodzynek,
czerwonych pomarańczy i macerowanych wiśni.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Spirits Competition 2020: Gold

Cena hurt netto 294,25 zł294,25 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Dalmore Distillery
Region: Highlands
Beczka: beczki po bourbonie i porto tawny

 

Nagrodzone

Kod WWM06

Dalmore Aged 25 Years Scotch Whisky

Początkowo dojrzewa w beczkach z białego dębu amerykańskiego po bourbonie. Potem
jedna część kontynuuje dojrzewanie w 25-letnich beczkach po sherry palomino, a druga –
w beczkach po bourbonie z 1980 roku. Następnie obie części są zestawiane w beczkach
po bourbonie, a potem całość przelewana do beczek po porto tawny. Ten niecodzienny
sposób dojrzewania dał efekt w postaci zupełnie wyjątkowej whisky o bujnych aromatach
egzotycznych owoców, marcepana, wanilii, toffi i ciasta �gowego. Na podniebieniu
zachwyca złożonym, wielowymiarowym smakiem, w którym wyczuwalne są nuty skórki
pomarańczowej, czekoladowych tru�i, lukrecji, słodkiej śliwki i moczonych w sherry
rodzynek. Nie mniej bogata na �niszu, w którym uwagę zwracają niuanse przywodzące
na myśl cukier trzcinowy, syrop klonowy, gorzką czekoladę i pikantny piernik.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Spirits Competition 2020: Gold

Cena hurt netto 3 958,50 zł3 958,50 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Dalmore Distillery
Region: Highlands
Beczka: beczki z białego dębu amerykańskiego po bourbonie, sherry palomino, finał w
beczkach po porto tawny

 

Nagrodzone

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod WWM35

Dalmore Port Wood Reserve Single Malt Scotch Whisky

W nosie aromaty czerwonych owoców, pomarańczy i śliwek, a także nuty toffi i budyniu.
Na podniebieniu wyczuwalne nektarynki i słodkie aromaty kremowego karmelu,
prażonych orzechów i kawy. Finisz przynosi posmak dojrzałych śliwek, rodzynek,
czerwonych pomarańczy i macerowanych wiśni.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Spirits Competition 2020: Gold

Cena detaliczna brutto 526,50 zł526,50 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Dalmore Distillery
Region: Highlands
Beczka: beczki po bourbonie i porto tawny

 

Nagrodzone

Kod WWM06

Dalmore Aged 25 Years Scotch Whisky

Początkowo dojrzewa w beczkach z białego dębu amerykańskiego po bourbonie. Potem
jedna część kontynuuje dojrzewanie w 25-letnich beczkach po sherry palomino, a druga –
w beczkach po bourbonie z 1980 roku. Następnie obie części są zestawiane w beczkach
po bourbonie, a potem całość przelewana do beczek po porto tawny. Ten niecodzienny
sposób dojrzewania dał efekt w postaci zupełnie wyjątkowej whisky o bujnych aromatach
egzotycznych owoców, marcepana, wanilii, toffi i ciasta �gowego. Na podniebieniu
zachwyca złożonym, wielowymiarowym smakiem, w którym wyczuwalne są nuty skórki
pomarańczowej, czekoladowych tru�i, lukrecji, słodkiej śliwki i moczonych w sherry
rodzynek. Nie mniej bogata na �niszu, w którym uwagę zwracają niuanse przywodzące
na myśl cukier trzcinowy, syrop klonowy, gorzką czekoladę i pikantny piernik.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Spirits Competition 2020: Gold

Cena detaliczna brutto 6 299,50 zł6 299,50 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Dalmore Distillery
Region: Highlands
Beczka: beczki z białego dębu amerykańskiego po bourbonie, sherry palomino, finał w
beczkach po porto tawny

 

Nagrodzone

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod WWM05

Dalmore King Alexander III Malt Scotch Whisky

Unikalna whisky stworzona ze śmiałością i dużą dozą artyzmu w celu upamiętnienia
uratowania króla Szkocji Aleksandra III w 1263 roku. Jest jedyną w świecie słodową whisky
dojrzewającą w sześciu różnych beczkach: po bourbonie, sherry Matusalem, maderze,
marsali, porto i winie cabernet sauvignon. Za sprawą tej wyjątkowej kombinacji może
poszczycić się doskonałą harmonią, unikalną złożonością oraz gładkością. Bogaty nos
roztacza aromaty czerwonych i egzotycznych owoców i świeżych kwiatów.
Na podniebieniu wspaniale wielowymiarowa, o smaku przywodzącym na myśl skórkę
cytryny, startą wanilię, krem karmelowy i miażdżone migdały. Nie mniej bogata na �niszu
emanującym nutami imbiru, słodkiego cynamonu i gałki muszkatołowej.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Spirits Competition 2020: Gold

Cena hurt netto 667,61 zł667,61 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Dalmore Distillery
Region: Highlands
Beczka: beczki po bourbonie, sherry Matusalem, maderze, marsali, porto i winie cabernet
sauvignon

 

Nagrodzone

Kod WWM04

Dalmore Cigar Malt Reserve Single Malt Scotch Whisky

Stworzona z myślą o towarzyszeniu dobremu cygaru, ale równie wspaniale wypada
degustowana solo. Jest starzona w beczkach po bourbonie i 30-letniej sherry Matusalem,
a wykańczana w beczkach po winie cabernet sauvignon. Bogaty nos roztacza aromaty
cynamonu, wanilii i czerwonych owoców. W ustach prym wiodą owoce tropikalne, banany,
toffi i lody waniliowe. W końcówce wyczuwalna skórka z pomarańczy, bergamotka
i zmiażdżone przyprawy.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Spirits Challange 2019: Double Gold
International Spirits Competition 2020: Gold

Cena hurt netto 425,81 zł425,81 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Dalmore Distillery
Region: Highlands
Beczka: beczki po bourbonie, 30-letniej sherry Matusalem i winie cabernet sauvignon

 

Nagrodzone

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod WWM05

Dalmore King Alexander III Malt Scotch Whisky

Unikalna whisky stworzona ze śmiałością i dużą dozą artyzmu w celu upamiętnienia
uratowania króla Szkocji Aleksandra III w 1263 roku. Jest jedyną w świecie słodową whisky
dojrzewającą w sześciu różnych beczkach: po bourbonie, sherry Matusalem, maderze,
marsali, porto i winie cabernet sauvignon. Za sprawą tej wyjątkowej kombinacji może
poszczycić się doskonałą harmonią, unikalną złożonością oraz gładkością. Bogaty nos
roztacza aromaty czerwonych i egzotycznych owoców i świeżych kwiatów.
Na podniebieniu wspaniale wielowymiarowa, o smaku przywodzącym na myśl skórkę
cytryny, startą wanilię, krem karmelowy i miażdżone migdały. Nie mniej bogata na �niszu
emanującym nutami imbiru, słodkiego cynamonu i gałki muszkatołowej.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Spirits Competition 2020: Gold

Cena detaliczna brutto 1 059,00 zł1 059,00 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Dalmore Distillery
Region: Highlands
Beczka: beczki po bourbonie, sherry Matusalem, maderze, marsali, porto i winie cabernet
sauvignon

 

Nagrodzone

Kod WWM04

Dalmore Cigar Malt Reserve Single Malt Scotch Whisky

Stworzona z myślą o towarzyszeniu dobremu cygaru, ale równie wspaniale wypada
degustowana solo. Jest starzona w beczkach po bourbonie i 30-letniej sherry Matusalem,
a wykańczana w beczkach po winie cabernet sauvignon. Bogaty nos roztacza aromaty
cynamonu, wanilii i czerwonych owoców. W ustach prym wiodą owoce tropikalne, banany,
toffi i lody waniliowe. W końcówce wyczuwalna skórka z pomarańczy, bergamotka
i zmiażdżone przyprawy.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Spirits Challange 2019: Double Gold
International Spirits Competition 2020: Gold

Cena detaliczna brutto 683,50 zł683,50 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Dalmore Distillery
Region: Highlands
Beczka: beczki po bourbonie, 30-letniej sherry Matusalem i winie cabernet sauvignon

 

Nagrodzone

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod WWM03

Dalmore Aged 18 YO Single Malt Scotch Whisky

Ta wyjątkowa whisky przez pierwsze 14 lat była poddawana starzeniu w beczkach z dębu
amerykańskiego, a następne 4 lata w beczkach po 30-letniej sherry Matusalem. Nos
emanuje aromatami wanilii i ciemnej czekolady wzbogaconymi o nuty pomarańczy
i cynamonu. W ustach kandyzowane cytrusy, kawa, gałka muszkatołowa i goździk.
W długim finiszu przewijają się cytrusy, dąb i przyprawy.

Cena hurt netto 473,00 zł473,00 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Dalmore Distillery
Region: Highlands
Beczka: 18 lat; najpierw w beczkach z białego dębu amerykańskiego po bourbonie, potem
w beczkach po 30-letniej sherry Matusalem

 

Kod WWM02

Dalmore Aged 15 YO Single Malt Scotch Whisky

Gładka, bogata i krągła whisky reprezentatywna dla stylu destylarni Dalmore. Przez 12 lat
dojrzewała w beczkach z białego dębu amerykańskiego po bourbonie, a następnie została
rozdzielona do trzech rodzajów beczek po sherry - Amoroso, Apostoles i Matusalem -
na kolejne trzy lata, a potem �nalnie na nowo połączona. Zachwyca aromatem marmolady
pomarańczowej, cynamonu i gałki muszkatołowej oraz smakiem wywołującym skojarzenia
z mandarynkami, wanilią, imbirem i jabłkami. Na finiszu dąb i świąteczne przyprawy.

Cena hurt netto 308,00 zł308,00 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Dalmore Distillery
Region: Highlands
Beczka: 15 lat; 12 lat w beczkach z białego dębu amerykańskiego po bourbonie, kolejne 3 -
w beczkach po sherry Amoroso, Apostoles i Matusalem

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod WWM03

Dalmore Aged 18 YO Single Malt Scotch Whisky

Ta wyjątkowa whisky przez pierwsze 14 lat była poddawana starzeniu w beczkach z dębu
amerykańskiego, a następne 4 lata w beczkach po 30-letniej sherry Matusalem. Nos
emanuje aromatami wanilii i ciemnej czekolady wzbogaconymi o nuty pomarańczy
i cynamonu. W ustach kandyzowane cytrusy, kawa, gałka muszkatołowa i goździk.
W długim finiszu przewijają się cytrusy, dąb i przyprawy.

Cena detaliczna brutto 785,50 zł785,50 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Dalmore Distillery
Region: Highlands
Beczka: 18 lat; najpierw w beczkach z białego dębu amerykańskiego po bourbonie, potem
w beczkach po 30-letniej sherry Matusalem

 

Kod WWM02

Dalmore Aged 15 YO Single Malt Scotch Whisky

Gładka, bogata i krągła whisky reprezentatywna dla stylu destylarni Dalmore. Przez 12 lat
dojrzewała w beczkach z białego dębu amerykańskiego po bourbonie, a następnie została
rozdzielona do trzech rodzajów beczek po sherry - Amoroso, Apostoles i Matusalem -
na kolejne trzy lata, a potem �nalnie na nowo połączona. Zachwyca aromatem marmolady
pomarańczowej, cynamonu i gałki muszkatołowej oraz smakiem wywołującym skojarzenia
z mandarynkami, wanilią, imbirem i jabłkami. Na finiszu dąb i świąteczne przyprawy.

Cena detaliczna brutto 500,50 zł500,50 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Dalmore Distillery
Region: Highlands
Beczka: 15 lat; 12 lat w beczkach z białego dębu amerykańskiego po bourbonie, kolejne 3 -
w beczkach po sherry Amoroso, Apostoles i Matusalem

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
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Kod WWM01

Dalmore Aged 12 YO Single Malt Scotch Whisky

Dwunastoletnia whisky z Dalmore za sprawą swej wyjątkowej ob�tości aromatów
i smaków jest uznawana za alkohol znacznie bardziej złożony, niż by to wynikało z jego
wieku. Dalmore 12 YO dojrzewała przez 9 lat w beczkach po bourbonie, a przez kolejne
3 częściowo w beczkach po 30-letnim sherry. Bujny nos szafuje aromatami cytrusowymi,
czekolady i aromatycznych przypraw. W ustach kontynuacja nut cytrusowych, którym
towarzyszą niuanse sherry oloroso i wanilii. W końcówce wyczuwalna palona kawa
i czekolada.

Cena hurt netto 189,50 zł189,50 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Dalmore Distillery
Region: Highlands
Beczka: 12 lat; 9 lat w beczkach po bourbonie, 3 lata w beczkach po 30-letnim sherry

 

Kod FAR01

Whisky d’Arche

Whisky d’Arche powstaje z połączenia dwóch destylatów ze słodu jęczmiennego
produkowanych tak jak tradycyjne single malt ze Szkocji. Dojrzewa w beczkach dębowych
przez cztery i pół roku. Potem 6 miesięcy leżakuje w starannie wybranych beczkach
po winie Sauternes Château d’Arche Grand Vin. Charakteryzuje ją delikatnie złota barwa
i niezbyt intensywny, ale długo utrzymujący się aromat, przede wszystkim owocowy, ale
wzbogacony o nuty orzechów, marcepana, miodu i gałki muszkatołowej. Na podniebieniu
jest dobrze zbalansowana i zniuansowana – z początku są wyczuwalne suszone owoce,
migdały i akcenty orzechowe, później pojawia się także suszona skórka cytryny, drewno
i nuty zbożowe, a także lekki smak miodu i wanilii. Całość pozostawia długi, gładki posmak
i wrażenie pięknej harmonii.

Cena hurt netto 257,05 zł257,05 zł

WHISKY  FRANCJA

Producent: Château d'Arche
Region: Bordeaux
Beczka: 5 lat

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod WWM01

Dalmore Aged 12 YO Single Malt Scotch Whisky

Dwunastoletnia whisky z Dalmore za sprawą swej wyjątkowej ob�tości aromatów
i smaków jest uznawana za alkohol znacznie bardziej złożony, niż by to wynikało z jego
wieku. Dalmore 12 YO dojrzewała przez 9 lat w beczkach po bourbonie, a przez kolejne
3 częściowo w beczkach po 30-letnim sherry. Bujny nos szafuje aromatami cytrusowymi,
czekolady i aromatycznych przypraw. W ustach kontynuacja nut cytrusowych, którym
towarzyszą niuanse sherry oloroso i wanilii. W końcówce wyczuwalna palona kawa
i czekolada.

Cena detaliczna brutto 298,50 zł298,50 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Dalmore Distillery
Region: Highlands
Beczka: 12 lat; 9 lat w beczkach po bourbonie, 3 lata w beczkach po 30-letnim sherry

 

Kod FAR01

Whisky d’Arche

Whisky d’Arche powstaje z połączenia dwóch destylatów ze słodu jęczmiennego
produkowanych tak jak tradycyjne single malt ze Szkocji. Dojrzewa w beczkach dębowych
przez cztery i pół roku. Potem 6 miesięcy leżakuje w starannie wybranych beczkach
po winie Sauternes Château d’Arche Grand Vin. Charakteryzuje ją delikatnie złota barwa
i niezbyt intensywny, ale długo utrzymujący się aromat, przede wszystkim owocowy, ale
wzbogacony o nuty orzechów, marcepana, miodu i gałki muszkatołowej. Na podniebieniu
jest dobrze zbalansowana i zniuansowana – z początku są wyczuwalne suszone owoce,
migdały i akcenty orzechowe, później pojawia się także suszona skórka cytryny, drewno
i nuty zbożowe, a także lekki smak miodu i wanilii. Całość pozostawia długi, gładki posmak
i wrażenie pięknej harmonii.

Cena detaliczna brutto 459,50 zł459,50 zł

WHISKY  FRANCJA

Producent: Château d'Arche
Region: Bordeaux
Beczka: 5 lat

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
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Kod HGB36

Lepanto Aurum Brandy de Jerez Solera Gran Resrva

Wyjątkowa brandy de jerez, której cały proces produkcji, począwszy od stworzenia wina
z odmiany palomino, poprzez jego destylację, a na długim dojrzewaniu skończywszy, miał
miejsce w Jerez, w Andaluzji. Aurum to prawdziwa brandy klasy premium
o ciemnomahoniowej barwie ze złotymi i miedzianymi re�eksami. Na jej wyrazisty,
wspaniały bukiet składają się aromaty drewna harmonijnie przemieszane z nutami
tostowymi i balsamicznymi, a także suszonych owoców, Na podniebieniu elegancka
i delikatna, o długim i czystym finiszu. Podawać solo w kieliszku do brandy. 
Skład: 100% palomino fino

Cena hurt netto 784,00 zł784,00 zł

BRANDY  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino fino
Beczka: 30 lat, system solera (dąb amerykański)

 

NOWOŚĆ

Kod HGB11_BALOON

Lepanto Brandy de Jerez Oloroso Viejo z kieliszkiem do
brandy

Znakomita brandy z linii Lepanto to jedyna brandy de jerez powstająca od początku
do końca, łącznie z procesem destylacji, w Andaluzji. Lepanto OV dojrzewa w systemie
solera, najpierw 12 lat w beczkach po sherry Tío Pepe, a potem jeszcze 3 lata w beczkach
po sherry Oloroso Viejo. Ma intensywny bursztynowy kolor z ciemniejszymi miedzianymi
re�eksami i czyste, pełne wigoru aromaty orzechów, przypraw i drewna. W ustach
wielowymiarowa, wspaniale złożona i elegancka. Podawać solo lub z lodem. 
Skład: 100% palomino

Cena hurt netto 151,48 zł151,48 zł

BRANDY  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino
Beczka: 15 lat, system solera (dąb amerykański)

 

NOWOŚĆ

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod HGB36

Lepanto Aurum Brandy de Jerez Solera Gran Resrva

Wyjątkowa brandy de jerez, której cały proces produkcji, począwszy od stworzenia wina
z odmiany palomino, poprzez jego destylację, a na długim dojrzewaniu skończywszy, miał
miejsce w Jerez, w Andaluzji. Aurum to prawdziwa brandy klasy premium
o ciemnomahoniowej barwie ze złotymi i miedzianymi re�eksami. Na jej wyrazisty,
wspaniały bukiet składają się aromaty drewna harmonijnie przemieszane z nutami
tostowymi i balsamicznymi, a także suszonych owoców, Na podniebieniu elegancka
i delikatna, o długim i czystym finiszu. Podawać solo w kieliszku do brandy. 
Skład: 100% palomino fino

Cena detaliczna brutto 1 356,00 zł1 356,00 zł

BRANDY  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino fino
Beczka: 30 lat, system solera (dąb amerykański)

 

NOWOŚĆ

Kod HGB11_BALOON

Lepanto Brandy de Jerez Oloroso Viejo z kieliszkiem do
brandy

Znakomita brandy z linii Lepanto to jedyna brandy de jerez powstająca od początku
do końca, łącznie z procesem destylacji, w Andaluzji. Lepanto OV dojrzewa w systemie
solera, najpierw 12 lat w beczkach po sherry Tío Pepe, a potem jeszcze 3 lata w beczkach
po sherry Oloroso Viejo. Ma intensywny bursztynowy kolor z ciemniejszymi miedzianymi
re�eksami i czyste, pełne wigoru aromaty orzechów, przypraw i drewna. W ustach
wielowymiarowa, wspaniale złożona i elegancka. Podawać solo lub z lodem. 
Skład: 100% palomino

Cena detaliczna brutto 271,00 zł271,00 zł

BRANDY  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino
Beczka: 15 lat, system solera (dąb amerykański)

 

NOWOŚĆ

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod HGB11

Lepanto Brandy de Jerez Oloroso Viejo

Znakomita brandy z linii Lepanto to jedyna brandy de jerez powstająca od początku
do końca, łącznie z procesem destylacji, w Andaluzji. Lepanto OV dojrzewa w systemie
solera, najpierw 12 lat w beczkach po sherry Tío Pepe, a potem jeszcze 3 lata w beczkach
po sherry Oloroso Viejo. Ma intensywny bursztynowy kolor z ciemniejszymi miedzianymi
re�eksami i czyste, pełne wigoru aromaty orzechów, przypraw i drewna. W ustach
wielowymiarowa, wspaniale złożona i elegancka. Podawać solo lub z lodem. 
Skład: 100% palomino

Cena hurt netto 146,30 zł146,30 zł

BRANDY  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino
Beczka: 15 lat, system solera (dąb amerykański)

 

Kod HGB10_BALOON

Lepanto Brandy de Jerez Pedro Ximénez z kieliszkiem do
brandy

Wyjątkowa brandy de jerez, której cały proces produkcji, począwszy od zrobienia wina,
poprzez jego destylację, a na dojrzewaniu skończywszy, odbywał się w Jerez, w Andaluzji.
Lepanto PX dojrzewa w systemie solera, najpierw 12 lat w beczkach po sherry Tío Pepe,
a potem 3 lata w beczkach po 30-letniej sherry Noe ze szczepu pedro ximénez. Cieszy oko
ciemnobursztynową barwą z mahoniowymi przebłyskami. Kusi fantastycznym aromatem
rodzynek i �g przemieszanym z nutami dębowymi. Na podniebieniu elegancka
i jedwabista, o długim posmaku suszonych owoców zabarwionym niuansem orzechowym.
Podawać solo lub z lodem. 
Skład: 100% palomino

Cena hurt netto 151,48 zł151,48 zł

BRANDY  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino
Beczka: 15 lat, system solera (dąb amerykański)

 

NOWOŚĆ

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod HGB11

Lepanto Brandy de Jerez Oloroso Viejo

Znakomita brandy z linii Lepanto to jedyna brandy de jerez powstająca od początku
do końca, łącznie z procesem destylacji, w Andaluzji. Lepanto OV dojrzewa w systemie
solera, najpierw 12 lat w beczkach po sherry Tío Pepe, a potem jeszcze 3 lata w beczkach
po sherry Oloroso Viejo. Ma intensywny bursztynowy kolor z ciemniejszymi miedzianymi
re�eksami i czyste, pełne wigoru aromaty orzechów, przypraw i drewna. W ustach
wielowymiarowa, wspaniale złożona i elegancka. Podawać solo lub z lodem. 
Skład: 100% palomino

Cena detaliczna brutto 252,00 zł252,00 zł

BRANDY  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino
Beczka: 15 lat, system solera (dąb amerykański)

 

Kod HGB10_BALOON

Lepanto Brandy de Jerez Pedro Ximénez z kieliszkiem do
brandy

Wyjątkowa brandy de jerez, której cały proces produkcji, począwszy od zrobienia wina,
poprzez jego destylację, a na dojrzewaniu skończywszy, odbywał się w Jerez, w Andaluzji.
Lepanto PX dojrzewa w systemie solera, najpierw 12 lat w beczkach po sherry Tío Pepe,
a potem 3 lata w beczkach po 30-letniej sherry Noe ze szczepu pedro ximénez. Cieszy oko
ciemnobursztynową barwą z mahoniowymi przebłyskami. Kusi fantastycznym aromatem
rodzynek i �g przemieszanym z nutami dębowymi. Na podniebieniu elegancka
i jedwabista, o długim posmaku suszonych owoców zabarwionym niuansem orzechowym.
Podawać solo lub z lodem. 
Skład: 100% palomino

Cena detaliczna brutto 271,00 zł271,00 zł

BRANDY  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino
Beczka: 15 lat, system solera (dąb amerykański)

 

NOWOŚĆ

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod HGB10

Lepanto Brandy de Jerez Pedro Ximénez

Wyjątkowa brandy de jerez, której cały proces produkcji, począwszy od zrobienia wina,
poprzez jego destylację, a na dojrzewaniu skończywszy, odbywał się w Jerez, w Andaluzji.
Lepanto PX dojrzewa w systemie solera, najpierw 12 lat w beczkach po sherry Tío Pepe,
a potem 3 lata w beczkach po 30-letniej sherry Noe ze szczepu pedro ximénez. Cieszy oko
ciemnobursztynową barwą z mahoniowymi przebłyskami. Kusi fantastycznym aromatem
rodzynek i �g przemieszanym z nutami dębowymi. Na podniebieniu elegancka
i jedwabista, o długim posmaku suszonych owoców zabarwionym niuansem orzechowym.
Podawać solo lub z lodem. 
Skład: 100% palomino

Cena hurt netto 146,30 zł146,30 zł

BRANDY  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino
Beczka: 15 lat, system solera (dąb amerykański)

 

Kod HGB09_BALOON

Lepanto Brandy de Jerez z kieliszkiem do brandy

Znakomita brandy de Jerez powstała od początku do końca, łącznie z procesem destylacji,
w Andaluzji. Zachwyca topazową barwą z pomarańczowymi i złotymi re�eksami. W nosie
wyczuwalne subtelne aromaty wywołujące skojarzenia z karmelem oraz wanilią, którym
towarzyszą nuty tostowe i winne. Na podniebieniu wytrawna i delikatna, o smaku
zabarwionym nutą prażonych migdałów i rodzynek. Podawać solo lub z lodem. 
Skład: 100% palomino

Cena hurt netto 151,48 zł151,48 zł

BRANDY  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Beczka: 12 lat, solera (dąb amerykański)

 

NOWOŚĆ

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod HGB10

Lepanto Brandy de Jerez Pedro Ximénez

Wyjątkowa brandy de jerez, której cały proces produkcji, począwszy od zrobienia wina,
poprzez jego destylację, a na dojrzewaniu skończywszy, odbywał się w Jerez, w Andaluzji.
Lepanto PX dojrzewa w systemie solera, najpierw 12 lat w beczkach po sherry Tío Pepe,
a potem 3 lata w beczkach po 30-letniej sherry Noe ze szczepu pedro ximénez. Cieszy oko
ciemnobursztynową barwą z mahoniowymi przebłyskami. Kusi fantastycznym aromatem
rodzynek i �g przemieszanym z nutami dębowymi. Na podniebieniu elegancka
i jedwabista, o długim posmaku suszonych owoców zabarwionym niuansem orzechowym.
Podawać solo lub z lodem. 
Skład: 100% palomino

Cena detaliczna brutto 252,00 zł252,00 zł

BRANDY  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino
Beczka: 15 lat, system solera (dąb amerykański)

 

Kod HGB09_BALOON

Lepanto Brandy de Jerez z kieliszkiem do brandy

Znakomita brandy de Jerez powstała od początku do końca, łącznie z procesem destylacji,
w Andaluzji. Zachwyca topazową barwą z pomarańczowymi i złotymi re�eksami. W nosie
wyczuwalne subtelne aromaty wywołujące skojarzenia z karmelem oraz wanilią, którym
towarzyszą nuty tostowe i winne. Na podniebieniu wytrawna i delikatna, o smaku
zabarwionym nutą prażonych migdałów i rodzynek. Podawać solo lub z lodem. 
Skład: 100% palomino

Cena detaliczna brutto 271,00 zł271,00 zł

BRANDY  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Beczka: 12 lat, solera (dąb amerykański)

 

NOWOŚĆ

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod HGB09

Lepanto Brandy de Jerez

Znakomita brandy de jerez powstała od początku do końca, łącznie z procesem destylacji,
w Andaluzji. Zachwyca topazową barwą z pomarańczowymi i złotymi re�eksami. W nosie
wyczuwalne subtelne aromaty wywołujące skojarzenia z karmelem oraz wanilią, którym
towarzyszą nuty tostowe i winne. Na podniebieniu wytrawna i delikatna, o smaku
zabarwionym nutą prażonych migdałów i rodzynek. Podawać solo lub z lodem. 
Skład: 100% palomino

Cena hurt netto 146,30 zł146,30 zł

BRANDY  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino
Beczka: 12 lat, system solera (dąb amerykański)

 

Kod FFD09

Famille Dupont Calvados Pays d'Auge 30 ans

Jasnomahoniowy, przejrzysty calvados o potężnym, wyrazistym, nieco słodkim bukiecie
złożonym z aromatów kwiatów, cytrusów, miodu i przypraw przemieszanych z nutami
tostowymi. W ustach równie intensywny, a przy tym elegancki, o smaku przywodzącym
na myśl wanilię, drewno, kandyzowane jabłka i przyprawy. Długo utrzymujący się posmak.
Pić jako digestif, świetnie pasuje do cygara.

Cena hurt netto 829,61 zł829,61 zł

CALVADOS  FRANCJA

Producent: Famille Dupont
Region: Normandia
Beczka: minimum 30 lat, drewniane wypalane beczki o poj. 1200 l, a potem 400 l

 

NOWOŚĆ

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod HGB09

Lepanto Brandy de Jerez

Znakomita brandy de jerez powstała od początku do końca, łącznie z procesem destylacji,
w Andaluzji. Zachwyca topazową barwą z pomarańczowymi i złotymi re�eksami. W nosie
wyczuwalne subtelne aromaty wywołujące skojarzenia z karmelem oraz wanilią, którym
towarzyszą nuty tostowe i winne. Na podniebieniu wytrawna i delikatna, o smaku
zabarwionym nutą prażonych migdałów i rodzynek. Podawać solo lub z lodem. 
Skład: 100% palomino

Cena detaliczna brutto 252,00 zł252,00 zł

BRANDY  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino
Beczka: 12 lat, system solera (dąb amerykański)

 

Kod FFD09

Famille Dupont Calvados Pays d'Auge 30 ans

Jasnomahoniowy, przejrzysty calvados o potężnym, wyrazistym, nieco słodkim bukiecie
złożonym z aromatów kwiatów, cytrusów, miodu i przypraw przemieszanych z nutami
tostowymi. W ustach równie intensywny, a przy tym elegancki, o smaku przywodzącym
na myśl wanilię, drewno, kandyzowane jabłka i przyprawy. Długo utrzymujący się posmak.
Pić jako digestif, świetnie pasuje do cygara.

Cena detaliczna brutto 1 435,00 zł1 435,00 zł

CALVADOS  FRANCJA

Producent: Famille Dupont
Region: Normandia
Beczka: minimum 30 lat, drewniane wypalane beczki o poj. 1200 l, a potem 400 l

 

NOWOŚĆ

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod FFD05

Calvados Hors d'Age

W kieliszku złotożółty, o delikatnych miedzianych re�eksach. Po zamieszaniu uwalnia
przyjemne złożone aromaty owocowe ( jabłko, banan) i kwiatowe (róża, jaśmin) oraz
subtelną nutę drewna. W ustach czysty, jedwabisty i łagodny, słodki w ataku, o wyrazistym
smaku wywołującym skojarzenia z dojrzałymi jabłkami. Doskonały w roli zarówno aperitifu
jak i digestifu. Podawać solo lub na lodzie.

Cena hurt netto 274,13 zł274,13 zł

CALVADOS  FRANCJA

Producent: Famille Dupont
Region: Normandia
Beczka: 6 lat, 25% nowych beczek

 

NOWOŚĆ

Kod FFD03

Famille Dupont Calvados Réserve

Calvados o czystej i jasnej barwie bursztynu. Początkowo łagodny nos rozwija intensywne
aromaty zielonego jabłka i geranium wzbogacone o nuty miętowe. Nawet w opróżnionym
kieliszku długo utrzymuje się bogaty bukiet. Na podniebieniu spójny, nieco gorzkawy,
w pierwszej chwili o wyraźnym smaku zielonego jabłka, później bardziej wytrawny,
roślinny, o szerokim spektrum aromatów. Podawać jako aperitif solo lub na lodzie lub
z kroplą wody w celu uwolnienia aromatów. Może być także doskonałym digestifem.

Cena hurt netto 197,95 zł197,95 zł

CALVADOS  FRANCJA

Producent: Famille Dupont
Region: Normandia
Beczka: 3 lata, 25% nowych beczek

 

NOWOŚĆ

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod FFD05

Calvados Hors d'Age

W kieliszku złotożółty, o delikatnych miedzianych re�eksach. Po zamieszaniu uwalnia
przyjemne złożone aromaty owocowe ( jabłko, banan) i kwiatowe (róża, jaśmin) oraz
subtelną nutę drewna. W ustach czysty, jedwabisty i łagodny, słodki w ataku, o wyrazistym
smaku wywołującym skojarzenia z dojrzałymi jabłkami. Doskonały w roli zarówno aperitifu
jak i digestifu. Podawać solo lub na lodzie.

Cena detaliczna brutto 474,00 zł474,00 zł

CALVADOS  FRANCJA

Producent: Famille Dupont
Region: Normandia
Beczka: 6 lat, 25% nowych beczek

 

NOWOŚĆ

Kod FFD03

Famille Dupont Calvados Réserve

Calvados o czystej i jasnej barwie bursztynu. Początkowo łagodny nos rozwija intensywne
aromaty zielonego jabłka i geranium wzbogacone o nuty miętowe. Nawet w opróżnionym
kieliszku długo utrzymuje się bogaty bukiet. Na podniebieniu spójny, nieco gorzkawy,
w pierwszej chwili o wyraźnym smaku zielonego jabłka, później bardziej wytrawny,
roślinny, o szerokim spektrum aromatów. Podawać jako aperitif solo lub na lodzie lub
z kroplą wody w celu uwolnienia aromatów. Może być także doskonałym digestifem.

Cena detaliczna brutto 342,00 zł342,00 zł

CALVADOS  FRANCJA

Producent: Famille Dupont
Region: Normandia
Beczka: 3 lata, 25% nowych beczek

 

NOWOŚĆ

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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Kod FFD01

Famille Dupont Calvados Pays d'Auge Fine

Czysta złotożółta barwa. Aromat elegancki, złożony, bardzo intensywny, można wyczuć
w nim jabłka, wanilię i cytrusy podbite delikatną ziemistością. Na podniebieniu pełny
i rześki, o smaku świeżych i suszonych owoców oraz wanilii. Całość bogata i dobrze
zintegrowana. Podawać jako aperitif solo lub na lodzie.

Cena hurt netto 141,22 zł141,22 zł

CALVADOS  FRANCJA

Producent: Famille Dupont
Region: Normandia
Beczka: minimum 2 lata, 50% nowych beczek

 

NOWOŚĆ

Kod FAB12

ABK6 Cognac Reserve Artist Collection Limited Edition
Nᵒ2

W ramach limitowanej edycji ABK6 Reserve Artist Collection Nᵒ2 w Domaines Francis
Abécassis powstało 10000 butelek koniaku opatrzonych etykietą przedstawiającą jeden
z obrazów lokalnego artysty Juliena Drevelle, które eksponowane są na ścianach piwnic
i destylarni tej rodzinnej posiadłości. Koniaki z tej serii są eleganckie i wyraźnie
aromatyczne stanowiąc koronny dowód na to, czym skutkuje długie dojrzewanie
w kontekście złożoności i elegancji. Alkohol doskonale prezentuje się w zamkniętej
naturalną zatyczką z drewna bukowego butelce kształtem nawiązującej do karafki. Etykieta
i opakowanie emanują fantastycznie wyrazistymi i harmonijnymi kolorami,
charakterystycznymi dla obrazów artysty. Koniak jest błyszczący, o kolorze bursztynu. Nos
roztacza wyraziste i eleganckie aromaty jabłek, gruszek, kandyzowanych śliwek, cynamonu
i wanilii, przemieszane z subtelnymi nutami drzewnymi. W ustach doskonała równowaga
pomiędzy krągłością i strukturą oraz aromaty przypraw korzennych i drewna, a także długo
utrzymujące się nuty owocowe.

Cena hurt netto 220,66 zł220,66 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Cognac
Beczka: 9 - 10 lat

 

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod FFD01

Famille Dupont Calvados Pays d'Auge Fine

Czysta złotożółta barwa. Aromat elegancki, złożony, bardzo intensywny, można wyczuć
w nim jabłka, wanilię i cytrusy podbite delikatną ziemistością. Na podniebieniu pełny
i rześki, o smaku świeżych i suszonych owoców oraz wanilii. Całość bogata i dobrze
zintegrowana. Podawać jako aperitif solo lub na lodzie.

Cena detaliczna brutto 244,00 zł244,00 zł

CALVADOS  FRANCJA

Producent: Famille Dupont
Region: Normandia
Beczka: minimum 2 lata, 50% nowych beczek

 

NOWOŚĆ

Kod FAB12

ABK6 Cognac Reserve Artist Collection Limited Edition
Nᵒ2

W ramach limitowanej edycji ABK6 Reserve Artist Collection Nᵒ2 w Domaines Francis
Abécassis powstało 10000 butelek koniaku opatrzonych etykietą przedstawiającą jeden
z obrazów lokalnego artysty Juliena Drevelle, które eksponowane są na ścianach piwnic
i destylarni tej rodzinnej posiadłości. Koniaki z tej serii są eleganckie i wyraźnie
aromatyczne stanowiąc koronny dowód na to, czym skutkuje długie dojrzewanie
w kontekście złożoności i elegancji. Alkohol doskonale prezentuje się w zamkniętej
naturalną zatyczką z drewna bukowego butelce kształtem nawiązującej do karafki. Etykieta
i opakowanie emanują fantastycznie wyrazistymi i harmonijnymi kolorami,
charakterystycznymi dla obrazów artysty. Koniak jest błyszczący, o kolorze bursztynu. Nos
roztacza wyraziste i eleganckie aromaty jabłek, gruszek, kandyzowanych śliwek, cynamonu
i wanilii, przemieszane z subtelnymi nutami drzewnymi. W ustach doskonała równowaga
pomiędzy krągłością i strukturą oraz aromaty przypraw korzennych i drewna, a także długo
utrzymujące się nuty owocowe.

Cena detaliczna brutto 395,00 zł395,00 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Cognac
Beczka: 9 - 10 lat

 

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod FAB11

ABK6 Estate Gin Bio

Wyjątkowy gin przesycony duchem Camargue - położonego na południu Francji regionu
słynącego z nieokiełznanych przestrzeni, dzikich koni, byków i różowych �amingów
od wieków koegzystujących na tym niesamowitym terytorium. W należącej do Francisa
Abecassisa posiadłości położonej w samym sercu tej niewiarygodnej krainy prowadzona
jest organiczna uprawa pszenicy wyróżniającej się wyrazistością i elegancją; to z niej
i macerowanych organicznych jagód jałowca powstaje ten krystaliczny, połyskujący gin.
Zachwyca eleganckim nosem, w którym dominuje aromat jałowca subtelnie wzbogacony
o nuty cytrusów i białych kwiatów. Na podniebieniu gładki i miękki, odznaczający się
świeżością i wyrazistym smakiem. Podawać schłodzony jako składnik koktajlu lub w formie
long drinka z tonikiem.

Cena hurt netto 101,12 zł101,12 zł

GIN  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Camargue

 

NOWOŚĆ

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

organiczne

Kod FAB07

ABK6 XO Renaissance Single Estate Cognac

Elegancki koniak o złotobursztynowej barwie i dystyngowanym bukiecie złożonym
z aromatów drzewnych, przypraw korzennych, lukrecji, skórki pomarańczowej i suszonych
�g. Na podniebieniu wyrazisty, o smaku, w którym dominują nuty orzechów włoskich
i laskowych, cedru i kandyzowanych owoców. Bardzo długi, wyra�nowany �nisz. Jest
to koniak powstały z destylatów pochodzących z jednej posiadłości; cały proces produkcji
odbywa się na miejscu począwszy od uprawy winogron, poprzez tworzenie wina,
dwukrotną destylację, starzenie destylatów, zestawianie ich, a na butelkowaniu
skończywszy. Tym samym koniaki ABK6 posiadają swoisty charakter i wyjątkową głębię,
a także większą złożoność niż standardowe wyroby w danej kategorii. Tworzące
je destylaty dojrzewały w beczkach znacznie dłużej, niż wymagają przepisy apelacyjne;
w przypadku ABK6 XO Renaissance czas ten wynosi 30-35 lat.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Wine and Spirit Competition 2021: Gold Outstanding
Internation Wine & Spirit Competition 2020: Gold - 95 punkty
World Cognac Awards 2020: World Best XO - rocznik 2019

Cena hurt netto 454,32 zł454,32 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Nowa Akwitania
Odmiana: ugni blanc
Beczka: minimum 10 lat

 

Nagrodzone

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod FAB11

ABK6 Estate Gin Bio

Wyjątkowy gin przesycony duchem Camargue - położonego na południu Francji regionu
słynącego z nieokiełznanych przestrzeni, dzikich koni, byków i różowych �amingów
od wieków koegzystujących na tym niesamowitym terytorium. W należącej do Francisa
Abecassisa posiadłości położonej w samym sercu tej niewiarygodnej krainy prowadzona
jest organiczna uprawa pszenicy wyróżniającej się wyrazistością i elegancją; to z niej
i macerowanych organicznych jagód jałowca powstaje ten krystaliczny, połyskujący gin.
Zachwyca eleganckim nosem, w którym dominuje aromat jałowca subtelnie wzbogacony
o nuty cytrusów i białych kwiatów. Na podniebieniu gładki i miękki, odznaczający się
świeżością i wyrazistym smakiem. Podawać schłodzony jako składnik koktajlu lub w formie
long drinka z tonikiem.

Cena detaliczna brutto 181,00 zł181,00 zł

GIN  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Camargue

 

NOWOŚĆ

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

organiczne

Kod FAB07

ABK6 XO Renaissance Single Estate Cognac

Elegancki koniak o złotobursztynowej barwie i dystyngowanym bukiecie złożonym
z aromatów drzewnych, przypraw korzennych, lukrecji, skórki pomarańczowej i suszonych
�g. Na podniebieniu wyrazisty, o smaku, w którym dominują nuty orzechów włoskich
i laskowych, cedru i kandyzowanych owoców. Bardzo długi, wyra�nowany �nisz. Jest
to koniak powstały z destylatów pochodzących z jednej posiadłości; cały proces produkcji
odbywa się na miejscu począwszy od uprawy winogron, poprzez tworzenie wina,
dwukrotną destylację, starzenie destylatów, zestawianie ich, a na butelkowaniu
skończywszy. Tym samym koniaki ABK6 posiadają swoisty charakter i wyjątkową głębię,
a także większą złożoność niż standardowe wyroby w danej kategorii. Tworzące
je destylaty dojrzewały w beczkach znacznie dłużej, niż wymagają przepisy apelacyjne;
w przypadku ABK6 XO Renaissance czas ten wynosi 30-35 lat.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Wine and Spirit Competition 2021: Gold Outstanding
Internation Wine & Spirit Competition 2020: Gold - 95 punkty
World Cognac Awards 2020: World Best XO - rocznik 2019

Cena detaliczna brutto 812,50 zł812,50 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Nowa Akwitania
Odmiana: ugni blanc
Beczka: minimum 10 lat

 

Nagrodzone

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod FAB05

ABK6 Extra Single Estate Cognac

Pełny i bogaty koniak o eleganckiej barwie starego złota, wyjątkowym charakterze
i wielkiej złożoności, której nabrał podczas kilkudziesięcioletniego dojrzewania
w dębowych beczkach. Zachwyca wyra�nowanym nosem roztaczającym aromaty cedru,
kandyzowanych owoców i miodu. Na podniebieniu wspaniałe bogactwo smaku, na które
składają się nuty dębowe i przypraw, a także kandyzowanych owoców, pieprzu
i cynamonu. Długi. intrygujący �nisz, o akcentach cytrynowych, pudełka cygar
i kandyzowanych pomarańczy. ABK6 Extra powstał z destylatów pochodzących z jednej
posiadłości, w której odbywa się cały proces produkcji począwszy od uprawy winogron,
poprzez tworzenie wina, dwukrotną destylację, starzenie destylatów, zestawianie ich, a na
butelkowaniu skończywszy. Tym samym koniaki ABK6 posiadają swoisty charakter
i wyjątkową głębię, a także większą złożoność niż standardowe wyroby w danej kategorii.
Tworzące je destylaty dojrzewały w beczkach znacznie dłużej, niż wymagają przepisy
apelacyjne; w przypadku ABK6 Extra niektóre nawet 50 lat. Znacząco wydłużony proces
dojrzewania komponentów skutkuje koniakiem o wspaniałej złożoności i wyjątkowym
wyrafinowaniu.

Cena hurt netto 1 217,53 zł1 217,53 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Nowa Akwitania
Beczka: minimum 10 lat

 

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kod FAB03

ABK6 XO Family Reserve Single Estate Cognac

Głęboki, intensywny kolor starego złota. Bogaty bukiet zwraca uwagę nutami drewna
i przypraw; z czasem pojawiają się aromaty lukrecji, skórki pomarańczowej i suszonych �g.
Na podniebieniu wspaniale wielowymiarowy, o smaku stanowiącym doskonały przykład
harmonii aromatów orzechów włoskich i laskowych, cedru i kandyzowanych owoców.
Fantastycznie długi, gładki i �nezyjny. Jest to koniak powstały z destylatów pochodzących
z jednej posiadłości; cały proces produkcji odbywa się na miejscu począwszy od uprawy
winogron, poprzez tworzenie wina, dwukrotną destylację, starzenie destylatów,
zestawianie ich, a na butelkowaniu skończywszy. Tym samym koniaki ABK6 posiadają
swoisty charakter i wyjątkową głębię, a także większą złożoność niż standardowe wyroby
w danej kategorii. Tworzące je destylaty dojrzewały w beczkach znacznie dłużej, niż
wymagają przepisy apelacyjne; w przypadku ABK6 XO Family Reserve czas ten wynosi 20,
a nawet 25 lat.

Cena hurt netto 380,28 zł380,28 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Nowa Akwitania
Beczka: minimum 10 lat

 

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod FAB05

ABK6 Extra Single Estate Cognac

Pełny i bogaty koniak o eleganckiej barwie starego złota, wyjątkowym charakterze
i wielkiej złożoności, której nabrał podczas kilkudziesięcioletniego dojrzewania
w dębowych beczkach. Zachwyca wyra�nowanym nosem roztaczającym aromaty cedru,
kandyzowanych owoców i miodu. Na podniebieniu wspaniałe bogactwo smaku, na które
składają się nuty dębowe i przypraw, a także kandyzowanych owoców, pieprzu
i cynamonu. Długi. intrygujący �nisz, o akcentach cytrynowych, pudełka cygar
i kandyzowanych pomarańczy. ABK6 Extra powstał z destylatów pochodzących z jednej
posiadłości, w której odbywa się cały proces produkcji począwszy od uprawy winogron,
poprzez tworzenie wina, dwukrotną destylację, starzenie destylatów, zestawianie ich, a na
butelkowaniu skończywszy. Tym samym koniaki ABK6 posiadają swoisty charakter
i wyjątkową głębię, a także większą złożoność niż standardowe wyroby w danej kategorii.
Tworzące je destylaty dojrzewały w beczkach znacznie dłużej, niż wymagają przepisy
apelacyjne; w przypadku ABK6 Extra niektóre nawet 50 lat. Znacząco wydłużony proces
dojrzewania komponentów skutkuje koniakiem o wspaniałej złożoności i wyjątkowym
wyrafinowaniu.

Cena detaliczna brutto 2 015,50 zł2 015,50 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Nowa Akwitania
Beczka: minimum 10 lat

 

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kod FAB03

ABK6 XO Family Reserve Single Estate Cognac

Głęboki, intensywny kolor starego złota. Bogaty bukiet zwraca uwagę nutami drewna
i przypraw; z czasem pojawiają się aromaty lukrecji, skórki pomarańczowej i suszonych �g.
Na podniebieniu wspaniale wielowymiarowy, o smaku stanowiącym doskonały przykład
harmonii aromatów orzechów włoskich i laskowych, cedru i kandyzowanych owoców.
Fantastycznie długi, gładki i �nezyjny. Jest to koniak powstały z destylatów pochodzących
z jednej posiadłości; cały proces produkcji odbywa się na miejscu począwszy od uprawy
winogron, poprzez tworzenie wina, dwukrotną destylację, starzenie destylatów,
zestawianie ich, a na butelkowaniu skończywszy. Tym samym koniaki ABK6 posiadają
swoisty charakter i wyjątkową głębię, a także większą złożoność niż standardowe wyroby
w danej kategorii. Tworzące je destylaty dojrzewały w beczkach znacznie dłużej, niż
wymagają przepisy apelacyjne; w przypadku ABK6 XO Family Reserve czas ten wynosi 20,
a nawet 25 lat.

Cena detaliczna brutto 608,50 zł608,50 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Nowa Akwitania
Beczka: minimum 10 lat

 

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod FAB02

ABK6 VSOP Single Estate Cognac

Kolor starego złota. Wielowarstwowy bukiet, na który składają się akcenty drzewne
i pieczonych owoców oraz nuty maślanych bułeczek, jabłek i cynamonu. W ustach złożony,
o świetnej strukturze i długim posmaku naznaczonym subtelnym niuansem waniliowym
i beczkowym. Jest to koniak powstały z destylatów pochodzących z jednej posiadłości; cały
proces produkcji odbywa się na miejscu począwszy od uprawy winogron, poprzez
tworzenie wina, dwukrotną destylację, starzenie destylatów, zestawianie ich, a na
butelkowaniu skończywszy. Tym samym koniaki ABK6 posiadają swoisty charakter
i wyjątkową głębię, a także większą złożoność niż standardowe wyroby w danej kategorii.
Tworzące je destylaty dojrzewały w beczkach znacznie dłużej, niż wymagają przepisy
apelacyjne; w przypadku ABK6 VSOP czas ten wynosi 7-8 lat.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
World Cognac Awards 2021: World's Best VSOP
World Cognac Awards 2017: World's Best VSOP - rocznik 2014
World Cognac Awards 2017: World's Best VSOP - rocznik 2017

Cena hurt netto 175,83 zł175,83 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Nowa Akwitania
Beczka: minimum 4 lata

 

Nagrodzone

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kod FAB01_NEW

ABK6 VS Pure Single Estate Cognac

Złocista barwa z bursztynowymi re�eksami. W nosie początkowo pojawiają się aromaty
waniliowe przemieszane z nutami drzewnymi, które ewoluują w kierunku zapachu
świeżych owoców z domieszką miodu. Na podniebieniu gładki, o przyjemnym owocowym
smaku wzbogaconym o niuanse waniliowe. Jest to koniak powstały z destylatów
pochodzących z jednej posiadłości; cały proces produkcji odbywa się na miejscu
począwszy od uprawy winogron, poprzez tworzenie wina, dwukrotną destylację, starzenie
destylatów, zestawianie ich, a na butelkowaniu skończywszy. Tym samym koniaki ABK6
posiadają swoisty charakter i wyjątkową głębię, a także większą złożoność niż standardowe
wyroby w danej kategorii. Tworzące je destylaty dojrzewały w beczkach znacznie dłużej, niż
wymagają przepisy apelacyjne; w przypadku ABK6 VS Pure Single czas ten wynosi 3-4 lata.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
World Cognac Awards 2020: World Best VS - rocznik 2020
World Cognac Awards 2020: World Best VS - rocznik 2019

Cena hurt netto 132,76 zł132,76 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Nowa Akwitania
Beczka: minimum 2 lata

 

Nagrodzone

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod FAB02

ABK6 VSOP Single Estate Cognac

Kolor starego złota. Wielowarstwowy bukiet, na który składają się akcenty drzewne
i pieczonych owoców oraz nuty maślanych bułeczek, jabłek i cynamonu. W ustach złożony,
o świetnej strukturze i długim posmaku naznaczonym subtelnym niuansem waniliowym
i beczkowym. Jest to koniak powstały z destylatów pochodzących z jednej posiadłości; cały
proces produkcji odbywa się na miejscu począwszy od uprawy winogron, poprzez
tworzenie wina, dwukrotną destylację, starzenie destylatów, zestawianie ich, a na
butelkowaniu skończywszy. Tym samym koniaki ABK6 posiadają swoisty charakter
i wyjątkową głębię, a także większą złożoność niż standardowe wyroby w danej kategorii.
Tworzące je destylaty dojrzewały w beczkach znacznie dłużej, niż wymagają przepisy
apelacyjne; w przypadku ABK6 VSOP czas ten wynosi 7-8 lat.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
World Cognac Awards 2021: World's Best VSOP
World Cognac Awards 2017: World's Best VSOP - rocznik 2014
World Cognac Awards 2017: World's Best VSOP - rocznik 2017

Cena detaliczna brutto 273,00 zł273,00 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Nowa Akwitania
Beczka: minimum 4 lata

 

Nagrodzone

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Kod FAB01_NEW

ABK6 VS Pure Single Estate Cognac

Złocista barwa z bursztynowymi re�eksami. W nosie początkowo pojawiają się aromaty
waniliowe przemieszane z nutami drzewnymi, które ewoluują w kierunku zapachu
świeżych owoców z domieszką miodu. Na podniebieniu gładki, o przyjemnym owocowym
smaku wzbogaconym o niuanse waniliowe. Jest to koniak powstały z destylatów
pochodzących z jednej posiadłości; cały proces produkcji odbywa się na miejscu
począwszy od uprawy winogron, poprzez tworzenie wina, dwukrotną destylację, starzenie
destylatów, zestawianie ich, a na butelkowaniu skończywszy. Tym samym koniaki ABK6
posiadają swoisty charakter i wyjątkową głębię, a także większą złożoność niż standardowe
wyroby w danej kategorii. Tworzące je destylaty dojrzewały w beczkach znacznie dłużej, niż
wymagają przepisy apelacyjne; w przypadku ABK6 VS Pure Single czas ten wynosi 3-4 lata.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
World Cognac Awards 2020: World Best VS - rocznik 2020
World Cognac Awards 2020: World Best VS - rocznik 2019

Cena detaliczna brutto 227,50 zł227,50 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Nowa Akwitania
Beczka: minimum 2 lata

 

Nagrodzone

Winiarnia z certyfikatem 

Zrównoważone uprawy

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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Kod FRJ37

By Joÿ Armagnac 1971

Bogaty i wspaniale zrównoważony pięćdziesięcioletni armaniak o głębokiej
pomarańczowej barwie. W nosie początkowo słodki, kwiatowy i delikatny; po chwili
pojawiają się aromaty prażonych orzechów i drewna. Na podniebieniu dystyngowany,
o intrygującym smaku, w którym wyczuć można nuty suszonych śliwek, piernika i lukrecji.
Długa, zabarwiona subtelnym niuansem owocowym, końcówka. Podawać po posiłku,
do cygara lub filiżanki delikatnej kenijskiej kawy. 
Skład: bacco, ugni blanc

Cena hurt netto 581,97 zł581,97 zł

ARMANIAK  FRANCJA

Producent: Domaine de Joÿ
Region: Gaskonia
Odmiana: bacco, ugni blanc
Beczka: 50 lat, dąb francuski

 

Kod FRJ27

By Joÿ Armagnac 1981

Elegancki czterdziestoletni armaniak o jasnopomarańczowej barwie i złożonym bukiecie,
w którym wyraźnie przewijają się aromaty mandarynek i wanilii. Na podniebieniu
szlachetny i delikatny, o subtelnym smaku przypraw wspartym przez niuanse waniliowe,
mandarynkowe i świeżego drewna. W �niszu intensywny początkowo smak słodyczy
i przypraw łagodzą ujawniające się z czasem nuty waniliowe i czekoladowe, do których
dołącza powoli gasnąca nuta czarnej herbaty. Podawać po posiłku, obok szklanki wody lub
filiżanki finezyjnej kenijskiej kawy, albo z cygarem. 
Skład: bacco, ugni blanc

Cena hurt netto 328,73 zł328,73 zł

ARMANIAK  FRANCJA

Producent: Domaine de Joÿ
Region: Gaskonia
Odmiana: bacco, ugni blanc
Beczka: 40 lat, dąb francuski

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod FRJ37

By Joÿ Armagnac 1971

Bogaty i wspaniale zrównoważony pięćdziesięcioletni armaniak o głębokiej
pomarańczowej barwie. W nosie początkowo słodki, kwiatowy i delikatny; po chwili
pojawiają się aromaty prażonych orzechów i drewna. Na podniebieniu dystyngowany,
o intrygującym smaku, w którym wyczuć można nuty suszonych śliwek, piernika i lukrecji.
Długa, zabarwiona subtelnym niuansem owocowym, końcówka. Podawać po posiłku,
do cygara lub filiżanki delikatnej kenijskiej kawy. 
Skład: bacco, ugni blanc

Cena detaliczna brutto 1 040,50 zł1 040,50 zł

ARMANIAK  FRANCJA

Producent: Domaine de Joÿ
Region: Gaskonia
Odmiana: bacco, ugni blanc
Beczka: 50 lat, dąb francuski

 

Kod FRJ27

By Joÿ Armagnac 1981

Elegancki czterdziestoletni armaniak o jasnopomarańczowej barwie i złożonym bukiecie,
w którym wyraźnie przewijają się aromaty mandarynek i wanilii. Na podniebieniu
szlachetny i delikatny, o subtelnym smaku przypraw wspartym przez niuanse waniliowe,
mandarynkowe i świeżego drewna. W �niszu intensywny początkowo smak słodyczy
i przypraw łagodzą ujawniające się z czasem nuty waniliowe i czekoladowe, do których
dołącza powoli gasnąca nuta czarnej herbaty. Podawać po posiłku, obok szklanki wody lub
filiżanki finezyjnej kenijskiej kawy, albo z cygarem. 
Skład: bacco, ugni blanc

Cena detaliczna brutto 588,00 zł588,00 zł

ARMANIAK  FRANCJA

Producent: Domaine de Joÿ
Region: Gaskonia
Odmiana: bacco, ugni blanc
Beczka: 40 lat, dąb francuski

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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Kod FRJ03

Domaine de Joÿ Bas-Armagnac HOR'S D'AGE 15 ans

Piętnastoletni armaniak o bursztynowej barwie przechodzącej w brąz. W nosie łagodny,
o dominujących aromatach drewna i rancio. Na podniebieniu wyra�nowany, o wspaniale
złożonym smaku, w miarę ogrzewania kieliszka rozwijającym nuty drewna, kakao,
czekolady i rancio. Długa, pełna przyjemnego ciepła, końcówka. Podawać do wędzonego
łososia, foie gras, mięs na zimno, perliczki z owocami, piersi kaczej z miodem, deserów
czekoladowych takich jak tort czarny las, musu czekoladowego lub z mocną etiopską kawą. 
Skład: bacco, ugni blanc

Cena hurt netto 207,76 zł207,76 zł

ARMANIAK  FRANCJA

Producent: Domaine de Joÿ
Region: Gaskonia
Odmiana: bacco, ugni blanc
Beczka: 15 lat, dąb francuski, nowe beczki

 

Kod FRJ02

Domaine de Joÿ Bas-Armagnac XO 10 ans

Dziesięcioletni armaniak o złotej barwie i wspaniale złożonym nosie pełnym aromatów
kwiatowych i waniliowych z wyraźnie zaznaczonym niuansem drzewnym w tle. W ustach
łagodny, o waniliowo-przyprawowym smaku i długiej dębowej końcówce. Podawać
do kaczki po pekińsku, gołębi, dojrzewających szynek, grillowanej piersi z kaczki, grzybów
shitake, marchewkowego purée, kandyzowanego ananasa, serów z przerostem niebieskiej
pleśni, tarty tatin na ciepło. 
Skład: bacco, ugni blanc

Cena hurt netto 170,59 zł170,59 zł

ARMANIAK  FRANCJA

Producent: Domaine de Joÿ
Region: Gaskonia
Odmiana: bacco, ugni blanc
Beczka: 10 lat, dąb francuski, nowe beczki

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod FRJ03

Domaine de Joÿ Bas-Armagnac HOR'S D'AGE 15 ans

Piętnastoletni armaniak o bursztynowej barwie przechodzącej w brąz. W nosie łagodny,
o dominujących aromatach drewna i rancio. Na podniebieniu wyra�nowany, o wspaniale
złożonym smaku, w miarę ogrzewania kieliszka rozwijającym nuty drewna, kakao,
czekolady i rancio. Długa, pełna przyjemnego ciepła, końcówka. Podawać do wędzonego
łososia, foie gras, mięs na zimno, perliczki z owocami, piersi kaczej z miodem, deserów
czekoladowych takich jak tort czarny las, musu czekoladowego lub z mocną etiopską kawą. 
Skład: bacco, ugni blanc

Cena detaliczna brutto 372,00 zł372,00 zł

ARMANIAK  FRANCJA

Producent: Domaine de Joÿ
Region: Gaskonia
Odmiana: bacco, ugni blanc
Beczka: 15 lat, dąb francuski, nowe beczki

 

Kod FRJ02

Domaine de Joÿ Bas-Armagnac XO 10 ans

Dziesięcioletni armaniak o złotej barwie i wspaniale złożonym nosie pełnym aromatów
kwiatowych i waniliowych z wyraźnie zaznaczonym niuansem drzewnym w tle. W ustach
łagodny, o waniliowo-przyprawowym smaku i długiej dębowej końcówce. Podawać
do kaczki po pekińsku, gołębi, dojrzewających szynek, grillowanej piersi z kaczki, grzybów
shitake, marchewkowego purée, kandyzowanego ananasa, serów z przerostem niebieskiej
pleśni, tarty tatin na ciepło. 
Skład: bacco, ugni blanc

Cena detaliczna brutto 305,00 zł305,00 zł

ARMANIAK  FRANCJA

Producent: Domaine de Joÿ
Region: Gaskonia
Odmiana: bacco, ugni blanc
Beczka: 10 lat, dąb francuski, nowe beczki

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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Kod FRJ01

Domaine de Joÿ Bas-Armagnac VSOP 5 ans

Pięcioletni armaniak o jasnej, miedzianej barwie i dyskretnym bukiecie złożonym
z aromatów rodzynek i kwiatów wzbogaconych o nutę drzewną. W ustach subtelnie
słodkawy, młody i świeży, ale już pięknie zrównoważony, o zabarwionej charakterystyczną
nutą goryczki końcówce i lekko dymnym posmaku. Podawać do wędzonego łososia,
kawioru, foie gras, wędlin, tarty cytrynowej oraz do serów z przerostem niebieskiej pleśni
takich jak fourme d'ambert czy roquefort. 
Skład: bacco, ugni blanc

Cena hurt netto 137,36 zł137,36 zł

ARMANIAK  FRANCJA

Producent: Domaine de Joÿ
Region: Gaskonia
Odmiana: bacco, ugni blanc
Beczka: 5 lat, dąb francuski, nowe beczki

 

Kod VSI22_UNP

Dwór Sieraków Czarny Bez 0,7 l w pudełku

Wyprodukowana na bazie spirytusu zbożowego i czarnego bzu, uszlachetniona dodatkami
owocowymi, korzennymi i ziołowymi. Pierwsze wrażenie słodyczy w nosie delikatnie
przykrywa migdałowa goryczka. Otwierając się w kieliszku, wódka uwalnia aromaty
ajerkoniaku, a po chwili karmelu, tostów, dymu i beczki. W ustach dobrze zbudowana,
wręcz gęsta, o przyjemnej słodyczy suszonej śliwki, jeżyn i owoców lasu. Podawać
na koniec posiłku, do deseru.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Wine & Spirits Competition 2015: Silver
Warsaw Spirit Competition 2018: Gold

Cena hurt netto 93,52 zł93,52 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Nagrodzone

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod FRJ01

Domaine de Joÿ Bas-Armagnac VSOP 5 ans

Pięcioletni armaniak o jasnej, miedzianej barwie i dyskretnym bukiecie złożonym
z aromatów rodzynek i kwiatów wzbogaconych o nutę drzewną. W ustach subtelnie
słodkawy, młody i świeży, ale już pięknie zrównoważony, o zabarwionej charakterystyczną
nutą goryczki końcówce i lekko dymnym posmaku. Podawać do wędzonego łososia,
kawioru, foie gras, wędlin, tarty cytrynowej oraz do serów z przerostem niebieskiej pleśni
takich jak fourme d'ambert czy roquefort. 
Skład: bacco, ugni blanc

Cena detaliczna brutto 246,00 zł246,00 zł

ARMANIAK  FRANCJA

Producent: Domaine de Joÿ
Region: Gaskonia
Odmiana: bacco, ugni blanc
Beczka: 5 lat, dąb francuski, nowe beczki

 

Kod VSI22_UNP

Dwór Sieraków Czarny Bez 0,7 l w pudełku

Wyprodukowana na bazie spirytusu zbożowego i czarnego bzu, uszlachetniona dodatkami
owocowymi, korzennymi i ziołowymi. Pierwsze wrażenie słodyczy w nosie delikatnie
przykrywa migdałowa goryczka. Otwierając się w kieliszku, wódka uwalnia aromaty
ajerkoniaku, a po chwili karmelu, tostów, dymu i beczki. W ustach dobrze zbudowana,
wręcz gęsta, o przyjemnej słodyczy suszonej śliwki, jeżyn i owoców lasu. Podawać
na koniec posiłku, do deseru.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Wine & Spirits Competition 2015: Silver
Warsaw Spirit Competition 2018: Gold

Cena detaliczna brutto 151,50 zł151,50 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Nagrodzone

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl

71



Kod VSI21_UNP

Dwór Sieraków Pieprzowa 0,7 l w pudełku

Dwór Sieraków Pieprzowa w ozdobnym pudełku. W tej klasycznej polskiej pieprzówce
przez moment czujemy w nosie świeżo zmielony pieprz, delikatny zapach mięty, ziela
angielskiego i liścia laurowego. Gdy wódka otworzy się w kieliszku, dochodzą aromaty ziół.
W ustach zdecydowana, intensywna z lekko słodkawym, bardzo pikantnym finiszem.

Cena hurt netto 83,78 zł83,78 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Kod VSI19_UNP

Dwór Sieraków Śliwa z Tarniną 0,7 l w pudełku

Kolor bladobrzoskwiniowy z delikatnymi �ołkowymi przebłyskami. W nosie marynowana
śliwka, aromaty brzoskwini, lukrecji, kon�tury z róży, pigwa, miód. Na podniebieniu wódka
jest półwytrawna, o smaku przywodzącym na myśl suszone śliwki, lukrecję, miód, melisę
i gorzkie zioła. Pozostawia posmak brzoskwiń i suszonych moreli. Na końcu deserowa
czekolada.

Cena hurt netto 82,13 zł82,13 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod VSI21_UNP

Dwór Sieraków Pieprzowa 0,7 l w pudełku

Dwór Sieraków Pieprzowa w ozdobnym pudełku. W tej klasycznej polskiej pieprzówce
przez moment czujemy w nosie świeżo zmielony pieprz, delikatny zapach mięty, ziela
angielskiego i liścia laurowego. Gdy wódka otworzy się w kieliszku, dochodzą aromaty ziół.
W ustach zdecydowana, intensywna z lekko słodkawym, bardzo pikantnym finiszem.

Cena detaliczna brutto 136,00 zł136,00 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Kod VSI19_UNP

Dwór Sieraków Śliwa z Tarniną 0,7 l w pudełku

Kolor bladobrzoskwiniowy z delikatnymi �ołkowymi przebłyskami. W nosie marynowana
śliwka, aromaty brzoskwini, lukrecji, kon�tury z róży, pigwa, miód. Na podniebieniu wódka
jest półwytrawna, o smaku przywodzącym na myśl suszone śliwki, lukrecję, miód, melisę
i gorzkie zioła. Pozostawia posmak brzoskwiń i suszonych moreli. Na końcu deserowa
czekolada.

Cena detaliczna brutto 134,00 zł134,00 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl

72



Kod VSI18

Dwór Sieraków Superior 4,5 l

Biała wódka smakowa zestawiona ze spirytusu zbożowego, destylatów śliwkowych
i jabłkowych oraz nalewów na dziką różę, wanilię, ziarno owsa i rodzynki. Efektem jest
wyjątkowa, krystaliczna wódka z łagodnym dotknięciem owocu.

Cena hurt netto 538,08 zł538,08 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

BUTELKA 4,5 l

Kod VSI17

Dwór Sieraków Superior Limited Edition 0,7 l w
eleganckim pudełku

Eleganckie pudełko, stylowa butelka, a zawartość – jeszcze bardziej intrygująca. Dwór
Sieraków Superior w limitowanej edycji to idealny pomysł na prezent! 
Biała wódka smakowa zestawiona ze spirytusu zbożowego, destylatów śliwkowych
i jabłkowych oraz nalewów na dziką różę, wanilię, ziarno owsa i rodzynki. Efekt: wyjątkowa,
krystaliczna wódka z łagodnym dotknięciem owocu.

Cena hurt netto 169,90 zł169,90 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Edycja limitowana

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod VSI18

Dwór Sieraków Superior 4,5 l

Biała wódka smakowa zestawiona ze spirytusu zbożowego, destylatów śliwkowych
i jabłkowych oraz nalewów na dziką różę, wanilię, ziarno owsa i rodzynki. Efektem jest
wyjątkowa, krystaliczna wódka z łagodnym dotknięciem owocu.

Cena detaliczna brutto 814,50 zł814,50 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

BUTELKA 4,5 l

Kod VSI17

Dwór Sieraków Superior Limited Edition 0,7 l w
eleganckim pudełku

Eleganckie pudełko, stylowa butelka, a zawartość – jeszcze bardziej intrygująca. Dwór
Sieraków Superior w limitowanej edycji to idealny pomysł na prezent! 
Biała wódka smakowa zestawiona ze spirytusu zbożowego, destylatów śliwkowych
i jabłkowych oraz nalewów na dziką różę, wanilię, ziarno owsa i rodzynki. Efekt: wyjątkowa,
krystaliczna wódka z łagodnym dotknięciem owocu.

Cena detaliczna brutto 270,50 zł270,50 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Edycja limitowana

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod VSI16_UNP

Dwór Sieraków Ziemniak Kosher 0,7 l w pudełku

Powstała z polskich ziemniaków wódka o lekko słodkich aromatach biszkoptów, polnych
kwiatów i chleba. Na podniebieniu nieco pieprzna i orzechowa, o zabarwionym nutą
goryczki posmaku. Podawać schłodzoną.

Cena hurt netto 77,52 zł77,52 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Kod VSI15_PUD

Dwór Sieraków Ziemniak kosher 0,5 l w opakowaniu

Wódka wytworzona z polskich ziemniaków, dzięki którym cechuje się lekko słodkim
aromatem biszkoptów, polnych kwiatów i chleba. W ustach pojawia się ponadto nuta
pieprzna i orzechowa, zaś w posmaku - delikatna goryczka. Podawać schłodzoną.

Cena hurt netto 60,81 zł60,81 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod VSI16_UNP

Dwór Sieraków Ziemniak Kosher 0,7 l w pudełku

Powstała z polskich ziemniaków wódka o lekko słodkich aromatach biszkoptów, polnych
kwiatów i chleba. Na podniebieniu nieco pieprzna i orzechowa, o zabarwionym nutą
goryczki posmaku. Podawać schłodzoną.

Cena detaliczna brutto 138,50 zł138,50 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Kod VSI15_PUD

Dwór Sieraków Ziemniak kosher 0,5 l w opakowaniu

Wódka wytworzona z polskich ziemniaków, dzięki którym cechuje się lekko słodkim
aromatem biszkoptów, polnych kwiatów i chleba. W ustach pojawia się ponadto nuta
pieprzna i orzechowa, zaś w posmaku - delikatna goryczka. Podawać schłodzoną.

Cena detaliczna brutto 94,50 zł94,50 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod VSI12_PUD

Dwór Sieraków Palona Pułkownika Boruty 0,7 l w
opakowaniu

Palenie wódki, czyli dodawanie do niej karmelu, jest tradycją tonącą w mrokach historii.
Przepalanki należały do ulubionych napitków ułanów II Rzeczypospolitej. Gdy alkohol był
naprawdę mocny, odrobina cukru łagodziła ostrość trunku, a dodatki maceratów nadawały
mu szlachetność. Przepalanki robiono zarówno wtedy, gdy armia stała w polu, jak i we
dworach w czasach pokoju. Wódka Palona z kolekcji pułkownika robiona jest ze spirytusu
żytniego z prażonych ziaren, z dodatkiem karmelu i kompozycji zmacerowanych ziół. Jej
wysokoprocentową moc, przykrywają zapachy i smaki kakao, rozmarynu, ziół, miodu
i gorzkiej czekolady.

Cena hurt netto 199,79 zł199,79 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Kod VSI11_PNK

Dwór Sieraków Jarzębiak 0,5 l w pudełku

Klasyczny polski jarzębiak jest jedną z najbardziej cenionych wódek smakowych w Polsce.
Wytwarzana na bazie owoców jarzębiny, uszlachetniona naturalnym miodem lipowym. Jej
doskonała półsłodka kompozycja zachwyca �nezyjnym bukietem i złożonym smakiem.
Produkt naturalny – możliwy osad.

Cena hurt netto 63,53 zł63,53 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod VSI12_PUD

Dwór Sieraków Palona Pułkownika Boruty 0,7 l w
opakowaniu

Palenie wódki, czyli dodawanie do niej karmelu, jest tradycją tonącą w mrokach historii.
Przepalanki należały do ulubionych napitków ułanów II Rzeczypospolitej. Gdy alkohol był
naprawdę mocny, odrobina cukru łagodziła ostrość trunku, a dodatki maceratów nadawały
mu szlachetność. Przepalanki robiono zarówno wtedy, gdy armia stała w polu, jak i we
dworach w czasach pokoju. Wódka Palona z kolekcji pułkownika robiona jest ze spirytusu
żytniego z prażonych ziaren, z dodatkiem karmelu i kompozycji zmacerowanych ziół. Jej
wysokoprocentową moc, przykrywają zapachy i smaki kakao, rozmarynu, ziół, miodu
i gorzkiej czekolady.

Cena detaliczna brutto 293,50 zł293,50 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Kod VSI11_PNK

Dwór Sieraków Jarzębiak 0,5 l w pudełku

Klasyczny polski jarzębiak jest jedną z najbardziej cenionych wódek smakowych w Polsce.
Wytwarzana na bazie owoców jarzębiny, uszlachetniona naturalnym miodem lipowym. Jej
doskonała półsłodka kompozycja zachwyca �nezyjnym bukietem i złożonym smakiem.
Produkt naturalny – możliwy osad.

Cena detaliczna brutto 95,50 zł95,50 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
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Kod VSI10_UNP

Dwór Sieraków Superior 0,7 l w pudełku

Wódka Dwór Sieraków Superior w ozdobnym pudełku. Biała wódka smakowa zestawiona
ze spirytusu zbożowego, destylatów śliwkowych i jabłkowych oraz nalewów na dziką różę,
wanilię, ziarno owsa i rodzynki. Efekt: wyjątkowa, krystaliczna wódka z łagodnym
dotknięciem owocu.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Warsaw Spirit Competition 2018: Silver
International Wine & Spirits Competition 2018: Silver
Concours Mondial Bruxelles 2019: Silver

Cena hurt netto 80,24 zł80,24 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Nagrodzone

Kod VSI10_PUD_2KIEL

Dwór Sieraków Superior Wódka 0,7 l w pudełku z
dwoma kieliszkami

Biała wódka smakowa w eleganckim opakowaniu. Zestawiona ze spirytusu zbożowego,
destylatów śliwkowych i jabłkowych oraz nalewów na dziką różę, wanilię, ziarno owsa
i rodzynki. Efekt: wyjątkowa, krystaliczna wódka z łagodnym dotknięciem owocu.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Warsaw Spirit Competition 2018: Silver
International Wine & Spirits Competition 2018: Silver
Concours Mondial Bruxelles 2019: Silver

Cena hurt netto 92,04 zł92,04 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Nagrodzone

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod VSI10_UNP

Dwór Sieraków Superior 0,7 l w pudełku

Wódka Dwór Sieraków Superior w ozdobnym pudełku. Biała wódka smakowa zestawiona
ze spirytusu zbożowego, destylatów śliwkowych i jabłkowych oraz nalewów na dziką różę,
wanilię, ziarno owsa i rodzynki. Efekt: wyjątkowa, krystaliczna wódka z łagodnym
dotknięciem owocu.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Warsaw Spirit Competition 2018: Silver
International Wine & Spirits Competition 2018: Silver
Concours Mondial Bruxelles 2019: Silver

Cena detaliczna brutto 132,00 zł132,00 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Nagrodzone

Kod VSI10_PUD_2KIEL

Dwór Sieraków Superior Wódka 0,7 l w pudełku z
dwoma kieliszkami

Biała wódka smakowa w eleganckim opakowaniu. Zestawiona ze spirytusu zbożowego,
destylatów śliwkowych i jabłkowych oraz nalewów na dziką różę, wanilię, ziarno owsa
i rodzynki. Efekt: wyjątkowa, krystaliczna wódka z łagodnym dotknięciem owocu.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Warsaw Spirit Competition 2018: Silver
International Wine & Spirits Competition 2018: Silver
Concours Mondial Bruxelles 2019: Silver

Cena detaliczna brutto 165,00 zł165,00 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Nagrodzone

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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Kod VSI07_UNP

Dwór Sieraków Starzona w beczce 0,7 l w pudełku

Wydestylowana z żyta, kukurydzy i jęczmienia, a następnie leżakowana przez 36 miesięcy
w dębowych beczkach wódka o jasnobursztynowym kolorze i wspaniałym bukiecie
złożonym ze słodkich aromatów wanilii, jabłek i gruszek.

Cena hurt netto 86,21 zł86,21 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Kod VSI04_PN

Dwór Sieraków Czarny Bez 0,5l w pudełku

Wyprodukowana na bazie spirytusu zbożowego i czarnego bzu, uszlachetniona dodatkami
owocowymi, korzennymi i ziołowymi. Pierwsze wrażenie słodyczy w nosie delikatnie
przykrywa migdałowa goryczka. Otwierając się w kieliszku, wódka uwalnia aromaty
ajerkoniaku, a po chwili karmelu, tostów, dymu i beczki. W ustach dobrze zbudowana,
wręcz gęsta, o przyjemnej słodyczy suszonej śliwki, jeżyn i owoców lasu.

Cena hurt netto 65,47 zł65,47 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod VSI07_UNP

Dwór Sieraków Starzona w beczce 0,7 l w pudełku

Wydestylowana z żyta, kukurydzy i jęczmienia, a następnie leżakowana przez 36 miesięcy
w dębowych beczkach wódka o jasnobursztynowym kolorze i wspaniałym bukiecie
złożonym ze słodkich aromatów wanilii, jabłek i gruszek.

Cena detaliczna brutto 154,00 zł154,00 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Kod VSI04_PN

Dwór Sieraków Czarny Bez 0,5l w pudełku

Wyprodukowana na bazie spirytusu zbożowego i czarnego bzu, uszlachetniona dodatkami
owocowymi, korzennymi i ziołowymi. Pierwsze wrażenie słodyczy w nosie delikatnie
przykrywa migdałowa goryczka. Otwierając się w kieliszku, wódka uwalnia aromaty
ajerkoniaku, a po chwili karmelu, tostów, dymu i beczki. W ustach dobrze zbudowana,
wręcz gęsta, o przyjemnej słodyczy suszonej śliwki, jeżyn i owoców lasu.

Cena detaliczna brutto 97,50 zł97,50 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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Kod VSI03_PN

Dwór Sieraków Pieprzowa 0,5 l w pudełku

W tej klasycznej polskiej pieprzówce przez moment czujemy w nosie świeżo zmielony
pieprz, delikatny zapach mięty, ziela angielskiego i liścia laurowego. Gdy wódka otworzy
się w kieliszku, dochodzą aromaty ziół. W ustach zdecydowana, intensywna z lekko
słodkawym, bardzo pikantnym finiszem.

Cena hurt netto 60,29 zł60,29 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Kod VSI02_PNK

Dwór Sieraków Superior 0,5 l w pudełku

Biała wódka smakowa w ładnym opakowaniu. Zestawiona ze spirytusu zbożowego,
destylatów śliwkowych i jabłkowych oraz nalewów na dziką różę, wanilię, ziarno owsa
i rodzynki. Efekt: wyjątkowa, krystaliczna wódka z łagodnym dotknięciem owocu.

Cena hurt netto 59,51 zł59,51 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod VSI03_PN

Dwór Sieraków Pieprzowa 0,5 l w pudełku

W tej klasycznej polskiej pieprzówce przez moment czujemy w nosie świeżo zmielony
pieprz, delikatny zapach mięty, ziela angielskiego i liścia laurowego. Gdy wódka otworzy
się w kieliszku, dochodzą aromaty ziół. W ustach zdecydowana, intensywna z lekko
słodkawym, bardzo pikantnym finiszem.

Cena detaliczna brutto 93,50 zł93,50 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Kod VSI02_PNK

Dwór Sieraków Superior 0,5 l w pudełku

Biała wódka smakowa w ładnym opakowaniu. Zestawiona ze spirytusu zbożowego,
destylatów śliwkowych i jabłkowych oraz nalewów na dziką różę, wanilię, ziarno owsa
i rodzynki. Efekt: wyjątkowa, krystaliczna wódka z łagodnym dotknięciem owocu.

Cena detaliczna brutto 90,00 zł90,00 zł

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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Kod CHP04

Pisco Alto del Carmen Reservado Transparente

Bezbarwne pisco powstałe z wybranych winogron odmiany muskat. Na podniebieniu
owocowe, o smaku lekko zabarwionym niuansami cytrusowymi. Dzięki dwukrotnej
destylacji i trzykrotnej �ltracji Alto del Carmen Reservado Transparente to świetnie
zbalansowane, krągłe pisco w pełni oddające kwiatowo-owocowy charakter muskatów.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Wine & Spirit Competition : Silver - rocznik 2012
Concours Mondial Bruxelles : Silver - rocznik 2011
Catador Chile : Silver - rocznik 2018

Cena hurt netto 87,76 zł87,76 zł

PISCO  CHILE

Producent: Alto del Carmen
Odmiana: muskat aleksandryjski, moscatel rosado
Beczka: co najmniej rok w stalowych tankach

 

Nagrodzone

Kod CHP03

Pisco Alto del Carmen Envejecido

Pisco o bursztynowym kolorze ze złotymi re�eksami. W zapachu dominują aromaty
dębowe, kandyzowanych owoców i toffi. Na podniebieniu delikatne i krągłe,
o fantastycznym smaku przywodzącym na myśl starzoną brandy, wzbogaconym
o subtelny niuans waniliowy. Podawać solo. 
Skład: muskat

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Concours Mondial Bruxelles : Gold - rocznik 2017
Catador Chile : Gold - rocznik 2017
Catador Chile : Gold - rocznik 2018

Cena hurt netto 111,69 zł111,69 zł

PISCO  CHILE

Producent: Alto del Carmen
Odmiana: muskat
Beczka: co najmniej 2 lata, dąb amerykański

 

Nagrodzone

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod CHP04

Pisco Alto del Carmen Reservado Transparente

Bezbarwne pisco powstałe z wybranych winogron odmiany muskat. Na podniebieniu
owocowe, o smaku lekko zabarwionym niuansami cytrusowymi. Dzięki dwukrotnej
destylacji i trzykrotnej �ltracji Alto del Carmen Reservado Transparente to świetnie
zbalansowane, krągłe pisco w pełni oddające kwiatowo-owocowy charakter muskatów.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Wine & Spirit Competition : Silver - rocznik 2012
Concours Mondial Bruxelles : Silver - rocznik 2011
Catador Chile : Silver - rocznik 2018

Cena detaliczna brutto 141,00 zł141,00 zł

PISCO  CHILE

Producent: Alto del Carmen
Odmiana: muskat aleksandryjski, moscatel rosado
Beczka: co najmniej rok w stalowych tankach

 

Nagrodzone

Kod CHP03

Pisco Alto del Carmen Envejecido

Pisco o bursztynowym kolorze ze złotymi re�eksami. W zapachu dominują aromaty
dębowe, kandyzowanych owoców i toffi. Na podniebieniu delikatne i krągłe,
o fantastycznym smaku przywodzącym na myśl starzoną brandy, wzbogaconym
o subtelny niuans waniliowy. Podawać solo. 
Skład: muskat

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Concours Mondial Bruxelles : Gold - rocznik 2017
Catador Chile : Gold - rocznik 2017
Catador Chile : Gold - rocznik 2018

Cena detaliczna brutto 179,00 zł179,00 zł

PISCO  CHILE

Producent: Alto del Carmen
Odmiana: muskat
Beczka: co najmniej 2 lata, dąb amerykański

 

Nagrodzone

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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Kod CHP02

Pisco Alto del Carmen Reservado

Pisco o jasnym bursztynowym kolorze i bogatym bukiecie charakterystycznym dla
muskatów wzbogaconym o aromaty suszonych owoców i wanilii. W ustach doskonały
balans smaku słodkich winogron, wanilii i bananów. Podawać solo lub z lodem. 
Skład: muskat aleksandryjski, moscatel rosado

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Concours Mondial Bruxelles : Gold - rocznik 2018
World Spirit Competition : Silver - rocznik 2017
World Spirit Competition : Gold - rocznik 2019

Cena hurt netto 83,54 zł83,54 zł

PISCO  CHILE

Producent: Alto del Carmen
Odmiana: muskat aleksandryjski, moscatel rosado
Beczka: 9 miesięcy, dąb amerykański

 

Nagrodzone

Kod CHP01

Pisco Alto del Carmen Especial

Powstałe wyłącznie z winogron odmiany muskat aleksandryjski pisco o słomkowej barwie
i aromatach owocowych wzbogaconych o niuanse drzewne. W ustach delikatne, o lekko
waniliowo-bananowym smaku. Może być pite z lodem, ale głównie służy jako składnik
napojów mieszanych. Stanowi idealną podstawę pisco sour. 
Skład: muskat aleksandryjski

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Concours Mondial Bruxelles : Silver - rocznik 2012
Concours Mondial Bruxelles : Silver - rocznik 2017

Cena hurt netto 72,92 zł72,92 zł

PISCO  CHILE

Producent: Alto del Carmen
Odmiana: muskat aleksandryjski
Beczka: co najmniej 4 miesiące, dąb amerykański

 

Nagrodzone

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod CHP02

Pisco Alto del Carmen Reservado

Pisco o jasnym bursztynowym kolorze i bogatym bukiecie charakterystycznym dla
muskatów wzbogaconym o aromaty suszonych owoców i wanilii. W ustach doskonały
balans smaku słodkich winogron, wanilii i bananów. Podawać solo lub z lodem. 
Skład: muskat aleksandryjski, moscatel rosado

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Concours Mondial Bruxelles : Gold - rocznik 2018
World Spirit Competition : Silver - rocznik 2017
World Spirit Competition : Gold - rocznik 2019

Cena detaliczna brutto 134,00 zł134,00 zł

PISCO  CHILE

Producent: Alto del Carmen
Odmiana: muskat aleksandryjski, moscatel rosado
Beczka: 9 miesięcy, dąb amerykański

 

Nagrodzone

Kod CHP01

Pisco Alto del Carmen Especial

Powstałe wyłącznie z winogron odmiany muskat aleksandryjski pisco o słomkowej barwie
i aromatach owocowych wzbogaconych o niuanse drzewne. W ustach delikatne, o lekko
waniliowo-bananowym smaku. Może być pite z lodem, ale głównie służy jako składnik
napojów mieszanych. Stanowi idealną podstawę pisco sour. 
Skład: muskat aleksandryjski

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Concours Mondial Bruxelles : Silver - rocznik 2012
Concours Mondial Bruxelles : Silver - rocznik 2017

Cena detaliczna brutto 116,50 zł116,50 zł

PISCO  CHILE

Producent: Alto del Carmen
Odmiana: muskat aleksandryjski
Beczka: co najmniej 4 miesiące, dąb amerykański

 

Nagrodzone

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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Kod HRB41

Martin Miller's Gin Westbourne England Iceland

Świeży i delikatny gin, zachwycający aromatami pieprzu i cynamonu z cytrusowymi
nutami skórki pomarańczowej. Na podniebieniu bogaty, o wyraźnym smaku jałowca
i nutach ogórka, cynamonu i gałki muszkatołowej. Finisz długi, wytrawny. Doskonały gin
do klasycznych koktajli.

Cena hurt netto 133,65 zł133,65 zł

GIN  ANGLIA, ISLANDIA

Producent: Martin Miller's Ltd

Kod HRB40

Martin Miller's Gin Original England Iceland

Klasyczny bukiet charakterystycznych dla ginu aromatów: jałowca, arcydzięgla, lukrecji
i gałki muszkatołowej z dodatkiem suszonej skórki cytrynowej, pomarańczowej
i limonkowej. Doskonale zbalansowany, odświeżający gin, o współczesnym charakterze,
który świetnie sprawdzi się w koktajlach. Idealny do koktajli.

Cena hurt netto 92,42 zł92,42 zł

GIN  ANGLIA, ISLANDIA

Producent: Martin Miller's Ltd

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod HRB41

Martin Miller's Gin Westbourne England Iceland

Świeży i delikatny gin, zachwycający aromatami pieprzu i cynamonu z cytrusowymi
nutami skórki pomarańczowej. Na podniebieniu bogaty, o wyraźnym smaku jałowca
i nutach ogórka, cynamonu i gałki muszkatołowej. Finisz długi, wytrawny. Doskonały gin
do klasycznych koktajli.

Cena detaliczna brutto 239,00 zł239,00 zł

GIN  ANGLIA, ISLANDIA

Producent: Martin Miller's Ltd

Kod HRB40

Martin Miller's Gin Original England Iceland

Klasyczny bukiet charakterystycznych dla ginu aromatów: jałowca, arcydzięgla, lukrecji
i gałki muszkatołowej z dodatkiem suszonej skórki cytrynowej, pomarańczowej
i limonkowej. Doskonale zbalansowany, odświeżający gin, o współczesnym charakterze,
który świetnie sprawdzi się w koktajlach. Idealny do koktajli.

Cena detaliczna brutto 165,50 zł165,50 zł

GIN  ANGLIA, ISLANDIA

Producent: Martin Miller's Ltd

Zapraszamy do kontaktu

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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Kod SKP03

Skrzynka drewniana zasuwana na 3 butelki

Drewniana skrzynka na wino, przeznaczona jest do eleganckiego pakowania trunków
na prezent. Skrzynka wykonana jest z drewna sosnowego oraz sklejki i wypełniona wełną
drzewną. Pomieści zarówno wino w butelce typu bordeaux jak również wina musujące
i szampany.

Cena hurt netto 22,34 zł22,34 zł

OPAKOWANIE

Kod SKP01

Skrzynka drewniana na wino

Drewniana skrzynka na wino, przeznaczona jest do eleganckiego pakowania trunków
na prezent. Skrzynka wykonana jest z drewna sosnowego oraz sklejki i wypełniona wełną
drzewną. Pomieści zarówno wino w butelce typu bordeaux jak również wina musujące
i szampany.

Cena hurt netto 13,06 zł13,06 zł

OPAKOWANIE

Skrzynka w cenie
10 zł netto

do oznaczonych win

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod SKP03

Skrzynka drewniana zasuwana na 3 butelki

Drewniana skrzynka na wino, przeznaczona jest do eleganckiego pakowania trunków
na prezent. Skrzynka wykonana jest z drewna sosnowego oraz sklejki i wypełniona wełną
drzewną. Pomieści zarówno wino w butelce typu bordeaux jak również wina musujące
i szampany.

Cena detaliczna brutto 37,00 zł37,00 zł

OPAKOWANIE

Kod SKP01

Skrzynka drewniana na wino

Drewniana skrzynka na wino, przeznaczona jest do eleganckiego pakowania trunków
na prezent. Skrzynka wykonana jest z drewna sosnowego oraz sklejki i wypełniona wełną
drzewną. Pomieści zarówno wino w butelce typu bordeaux jak również wina musujące
i szampany.

Cena detaliczna brutto 21,30 zł21,30 zł

OPAKOWANIE

Skrzynka w cenie
16,90 zł do oznaczonych

win z oferty

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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Kod SKK07

Skrzynka drewniana na 4 butelki

Drewniany Kuferek to eleganckie opakowanie na wino na prezent. Skrzynka wykonana jest
z drewna sosnowego oraz sklejki i wypełniona wełną drzewną. Pomieści zarówno wino
w butelce typu bordeaux jak również wina musujące i szampany.

Cena hurt netto 38,67 zł38,67 zł

OPAKOWANIE

Kod SKK06

Skrzynka drewniana lakierowana mahoń na 3 butelki

Drewniany Kuferek to eleganckie opakowanie na wino na prezent. Skrzynka w kolorze
mahoniowym, wykonana jest z drewna sosnowego oraz sklejki i wypełniona wełną
drzewną. Pomieści zarówno wino w butelce typu bordeaux jak również wina musujące
i szampany.

Cena hurt netto 34,27 zł34,27 zł

OPAKOWANIE

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod SKK07

Skrzynka drewniana na 4 butelki

Drewniany Kuferek to eleganckie opakowanie na wino na prezent. Skrzynka wykonana jest
z drewna sosnowego oraz sklejki i wypełniona wełną drzewną. Pomieści zarówno wino
w butelce typu bordeaux jak również wina musujące i szampany.

Cena detaliczna brutto 61,80 zł61,80 zł

OPAKOWANIE

Kod SKK06

Skrzynka drewniana lakierowana mahoń na 3 butelki

Drewniany Kuferek to eleganckie opakowanie na wino na prezent. Skrzynka w kolorze
mahoniowym, wykonana jest z drewna sosnowego oraz sklejki i wypełniona wełną
drzewną. Pomieści zarówno wino w butelce typu bordeaux jak również wina musujące
i szampany.

Cena detaliczna brutto 55,60 zł55,60 zł

OPAKOWANIE

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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Kod SKK05

Skrzynka drewniana na 3 butelki

Drewniany Kuferek to eleganckie opakowanie na wino na prezent. Skrzynka wykonana jest
z drewna sosnowego oraz sklejki i wypełniona wełną drzewną. Pomieści zarówno wino
w butelce typu bordeaux jak również wina musujące i szampany.

Cena hurt netto 27,14 zł27,14 zł

OPAKOWANIE

Kod SKK02

Skrzynka drewniana na 1 butelkę

Drewniany Kuferek to eleganckie opakowanie na wino na prezent. Skrzynka wykonana jest
z drewna sosnowego oraz sklejki i wypełniona wełną drzewną. Pomieści zarówno wino
w butelce typu bordeaux jak również wina musujące i szampany.

Cena hurt netto 17,73 zł17,73 zł

OPAKOWANIE

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod SKK05

Skrzynka drewniana na 3 butelki

Drewniany Kuferek to eleganckie opakowanie na wino na prezent. Skrzynka wykonana jest
z drewna sosnowego oraz sklejki i wypełniona wełną drzewną. Pomieści zarówno wino
w butelce typu bordeaux jak również wina musujące i szampany.

Cena detaliczna brutto 44,40 zł44,40 zł

OPAKOWANIE

Kod SKK02

Skrzynka drewniana na 1 butelkę

Drewniany Kuferek to eleganckie opakowanie na wino na prezent. Skrzynka wykonana jest
z drewna sosnowego oraz sklejki i wypełniona wełną drzewną. Pomieści zarówno wino
w butelce typu bordeaux jak również wina musujące i szampany.

Cena detaliczna brutto 29,25 zł29,25 zł

OPAKOWANIE

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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Kod SKK01

Kuferek drewniany lakierowany mahoń

Drewniany Kuferek to eleganckie opakowanie na wino na prezent. Skrzynka w kolorze
mahoniowym, wykonana jest z drewna sosnowego oraz sklejki i wypełniona wełną
drzewną. Pomieści zarówno wino w butelce typu bordeaux jak również wina musujące
i szampany.

Cena hurt netto 20,39 zł20,39 zł

OPAKOWANIE

Kod PUD24

Eleganckie pudełko na 2 wina eko kraft

Wybierając prezent dla bliskich lub naszych kontrahentów kupujemy wzrokiem. Zwracamy
uwagę, aby zawartość pudełka była wysokiej jakości, ale równie ważne staje się
opakowanie. Oryginalne eleganckie pudełko prezentowe, podnosi wartość upominku,
i sprawia, że staje się on unikatowy.
Nasze pudełko na 2 wina zostało wykonane na specjalne zamówienie i jest dostępne tylko
w ofercie Domu Wina. Zdobione jest granatową kokardą. Jest solidne, eleganckie i co
ważne można wykorzystać je na wiele kreatywnych sposobów, gdy wyjmiemy z niego
wina.
Posiada dodatkową wkładkę o wysokości 45 mm dzięki czemu oprócz win i alkoholi
w pudełku można umieścić książkę na prezent lub słodkości.

Cena hurt netto 50,00 zł50,00 zł

OPAKOWANIE

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod SKK01

Kuferek drewniany lakierowany mahoń

Drewniany Kuferek to eleganckie opakowanie na wino na prezent. Skrzynka w kolorze
mahoniowym, wykonana jest z drewna sosnowego oraz sklejki i wypełniona wełną
drzewną. Pomieści zarówno wino w butelce typu bordeaux jak również wina musujące
i szampany.

Cena detaliczna brutto 33,20 zł33,20 zł

OPAKOWANIE

Kod PUD24

Eleganckie pudełko na 2 wina eko kraft

Wybierając prezent dla bliskich lub naszych kontrahentów kupujemy wzrokiem. Zwracamy
uwagę, aby zawartość pudełka była wysokiej jakości, ale równie ważne staje się
opakowanie. Oryginalne eleganckie pudełko prezentowe, podnosi wartość upominku,
i sprawia, że staje się on unikatowy.
Nasze pudełko na 2 wina zostało wykonane na specjalne zamówienie i jest dostępne tylko
w ofercie Domu Wina. Zdobione jest granatową kokardą. Jest solidne, eleganckie i co
ważne można wykorzystać je na wiele kreatywnych sposobów, gdy wyjmiemy z niego
wina.
Posiada dodatkową wkładkę o wysokości 45 mm dzięki czemu oprócz win i alkoholi
w pudełku można umieścić książkę na prezent lub słodkości.

Cena detaliczna brutto 85,00 zł85,00 zł

OPAKOWANIE

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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Kod PUD22

Eleganckie granatowe pudełko na wino

Wybierając prezent dla bliskich lub naszych kontrahentów kupujemy wzrokiem. Zwracamy
uwagę, aby zawartość pudełka była wysokiej jakości, ale równie ważne staje się
opakowanie. Oryginalne eleganckie pudełko prezentowe, podnosi wartość upominku
i sprawia, że staje się on unikatowy.
Nasze pudełko na wino zostało wykonane na specjalne zamówienie i jest dostępne tylko
w ofercie Domu Wina. Zdobione jest czerwoną kokardą. Jest solidne, eleganckie i co ważne
można wykorzystać je na wiele kreatywnych sposobów, gdy wyjmiemy z niego wino.

Cena hurt netto 25,00 zł25,00 zł

OPAKOWANIE

Kod PUD06

Pudełko z kokardką srebrne

Srebrne pudełko z kokardką przeznaczone jest do eleganckiego opakowania wina
w butelce typu bordeaux. Pudełko do samodzielnego złożenia.

Cena hurt netto 7,08 zł7,08 zł

OPAKOWANIE

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod PUD22

Eleganckie granatowe pudełko na wino

Wybierając prezent dla bliskich lub naszych kontrahentów kupujemy wzrokiem. Zwracamy
uwagę, aby zawartość pudełka była wysokiej jakości, ale równie ważne staje się
opakowanie. Oryginalne eleganckie pudełko prezentowe, podnosi wartość upominku
i sprawia, że staje się on unikatowy.
Nasze pudełko na wino zostało wykonane na specjalne zamówienie i jest dostępne tylko
w ofercie Domu Wina. Zdobione jest czerwoną kokardą. Jest solidne, eleganckie i co ważne
można wykorzystać je na wiele kreatywnych sposobów, gdy wyjmiemy z niego wino.

Cena detaliczna brutto 44,00 zł44,00 zł

OPAKOWANIE

Kod PUD06

Pudełko z kokardką srebrne

Srebrne pudełko z kokardką przeznaczone jest do eleganckiego opakowania wina
w butelce typu bordeaux. Pudełko do samodzielnego złożenia.

Cena detaliczna brutto 12,50 zł12,50 zł

OPAKOWANIE

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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Kod PUD05

Pudełko z okienkiem bordowe

Eleganckie, bordowe pudełko z okienkiem, to opakowanie prezentowe z wielowarstwowej
tektury. Dedykowane na 1 butelkę wina. Okienko dobrze eksponuje etykietę
umieszczonego wewnątrz wina. Pudełko do samodzielnego złożenia.

Cena hurt netto 7,08 zł7,08 zł

OPAKOWANIE

Kod ZAW20

Zawieszka z życzeniami i kieszonką na wizytówkę 
– 10 sztuk

Nasza świąteczna zawieszka na wino, posiada specjalnie zaprojektowaną kieszonkę,
w której możesz umieścić wizytówkę lub bilecik z życzeniami. Pozwoli spersonalizować
prezent.

Cena hurt netto 20,33 zł20,33 zł

OPAKOWANIE

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod PUD05

Pudełko z okienkiem bordowe

Eleganckie, bordowe pudełko z okienkiem, to opakowanie prezentowe z wielowarstwowej
tektury. Dedykowane na 1 butelkę wina. Okienko dobrze eksponuje etykietę
umieszczonego wewnątrz wina. Pudełko do samodzielnego złożenia.

Cena detaliczna brutto 12,50 zł12,50 zł

OPAKOWANIE

Kod ZAW20

Zawieszka z życzeniami i kieszonką na wizytówkę 
– 10 sztuk

Nasza świąteczna zawieszka na wino, posiada specjalnie zaprojektowaną kieszonkę,
w której możesz umieścić wizytówkę lub bilecik z życzeniami. Pozwoli spersonalizować
prezent.

Cena detaliczna brutto 28,00 zł28,00 zł

OPAKOWANIE

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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Kod ZKSKUCHNIAMISTRZ

Kuchnia Mistrzów cz.I i cz.II – w zestawie taniej!

Dwie części książki kucharskiej "Kuchnia Mistrzów" w jednym zestawie. Najpierw było wino,
a potem pomysły na danie, które by do niego pasowało – tak na opak powstały
te niezwykłe książki zawierająca wina i alkohole mocne z oferty Klubu Domu Wina oraz
przepisy od szefów kuchni z 38 renomowanych restauracji z całej Polski. Wino pobudza
zmysły i wyostrza intelekt, więc czemu nie zacząć od niego? Projekt – Kuchni Mistrzów –
to zbiór oryginalnych przepisów, z których mogą skorzystać zarówno profesjonaliści, jak i ci,
dla których gotowanie jest pasją. W książkach znajdą Państwo zarówno dania, które każdy
wykona bez problemu, jak i propozycje bardziej wymagające, czy to pod względem
wyposażenia, czy wprawy i pewnej wiedzy technicznej.

Cena hurt netto 30,48 zł30,48 zł

KSIĄŻKI

Kod KS_ZBRODNIA

Zbrodnia i wina

Zbrodnia i wina to zbiór lekkich i anegdotycznych opowieści o kilkunastu regionach
winiarskiego świata, a każda z nich rozpoczyna się od autentycznej historii kryminalnej,
w której wino pełni kluczową rolę. Autor prowadzi czytelnika śladem największych afer
w dziejach światowego winiarstwa związanych z fałszowaniem wina, truciem jego
konsumentów, podkładaniem bomb pod jego składy, a nawet topieniem w nim
angielskich książąt. Jednocześnie, jest to w pełnym tego słowa znaczeniu przewodnik
po najważniejszych winach, odmianach i regionach winiarskich świata, w którym czytelnik
znajdzie także mnóstwo porad dotyczących wybierania wina, jego kupowania,
przechowywania i podawania. W 2015 roku książka została wyróżniona
w międzynarodowym konkursie Gourmand Awards jako najlepsza polska pozycja
w zakresie edukacji winiarskiej.

Cena hurt netto 27,86 zł27,86 zł

KSIĄŻKI

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod ZKSKUCHNIAMISTRZ

Kuchnia Mistrzów cz.I i cz.II – w zestawie taniej!

Dwie części książki kucharskiej "Kuchnia Mistrzów" w jednym zestawie. Najpierw było wino,
a potem pomysły na danie, które by do niego pasowało – tak na opak powstały
te niezwykłe książki zawierająca wina i alkohole mocne z oferty Klubu Domu Wina oraz
przepisy od szefów kuchni z 38 renomowanych restauracji z całej Polski. Wino pobudza
zmysły i wyostrza intelekt, więc czemu nie zacząć od niego? Projekt – Kuchni Mistrzów –
to zbiór oryginalnych przepisów, z których mogą skorzystać zarówno profesjonaliści, jak i ci,
dla których gotowanie jest pasją. W książkach znajdą Państwo zarówno dania, które każdy
wykona bez problemu, jak i propozycje bardziej wymagające, czy to pod względem
wyposażenia, czy wprawy i pewnej wiedzy technicznej.

Cena detaliczna brutto 50,00 zł50,00 zł

KSIĄŻKI

Kod KS_ZBRODNIA

Zbrodnia i wina

Zbrodnia i wina to zbiór lekkich i anegdotycznych opowieści o kilkunastu regionach
winiarskiego świata, a każda z nich rozpoczyna się od autentycznej historii kryminalnej,
w której wino pełni kluczową rolę. Autor prowadzi czytelnika śladem największych afer
w dziejach światowego winiarstwa związanych z fałszowaniem wina, truciem jego
konsumentów, podkładaniem bomb pod jego składy, a nawet topieniem w nim
angielskich książąt. Jednocześnie, jest to w pełnym tego słowa znaczeniu przewodnik
po najważniejszych winach, odmianach i regionach winiarskich świata, w którym czytelnik
znajdzie także mnóstwo porad dotyczących wybierania wina, jego kupowania,
przechowywania i podawania. W 2015 roku książka została wyróżniona
w międzynarodowym konkursie Gourmand Awards jako najlepsza polska pozycja
w zakresie edukacji winiarskiej.

Cena detaliczna brutto 45,50 zł45,50 zł

KSIĄŻKI

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
domwina.pldomwina.pl
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Kod KS_MOKRA

Mokra robota

Kontynuacja bestsellera Zbrodnia i wina: największe fałszerstwa, trucizny w kieliszkach,
brawurowe kradzieże tworzą sensacyjne tło dla wiedzy o winie. Mokra robota to wyjątkowy
przewodnik po regionach winiarskich w którym każda kolejna opowieść o apelacjach,
odmianach i winiarzach rozpoczyna się od autentycznej historii kryminalnej. Wśród
bohaterów winiarskich skandali znajdą się: Ludwig van Beethoven, Grigorij Rasputin,
Angelina Jolie z Bradem Pittem czy też aktualny prezydent Chile, zaś autor zabierze
czytelników w podróż do m.in. takich winnych krain jak Sycylia, Grecja, Australia, Kalifornia
czy Prowansja.

Cena hurt netto 27,86 zł27,86 zł

KSIĄŻKI

Kod KS_KUCHNIA_I_WINO

Kuchnia i wino - o sztuce łączenia win z potrawami

Pierwsza książka o najlepszych połączeniach win i potraw napisana przez Polaka. Kuchnia
i wino to przewodnik po świecie dobrej kuchni i dobrych win. Autor, przytaczając setki
przykładów udanych zestawień, udowadnia, że mariaż wina z jedzeniem wnosi do naszego
życia zupełnie nową jakość. Menu z winami dobranymi do 25 tematycznych kolacji
i jednego śniadania tworzą praktyczny zbiór pomysłów na idealne przyjęcie, romantyczną
randkę albo rodzinny obiad – oczywiście z winem.

Cena hurt netto 42,09 zł42,09 zł

KSIĄŻKI  POLSKA 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod KS_MOKRA

Mokra robota

Kontynuacja bestsellera Zbrodnia i wina: największe fałszerstwa, trucizny w kieliszkach,
brawurowe kradzieże tworzą sensacyjne tło dla wiedzy o winie. Mokra robota to wyjątkowy
przewodnik po regionach winiarskich w którym każda kolejna opowieść o apelacjach,
odmianach i winiarzach rozpoczyna się od autentycznej historii kryminalnej. Wśród
bohaterów winiarskich skandali znajdą się: Ludwig van Beethoven, Grigorij Rasputin,
Angelina Jolie z Bradem Pittem czy też aktualny prezydent Chile, zaś autor zabierze
czytelników w podróż do m.in. takich winnych krain jak Sycylia, Grecja, Australia, Kalifornia
czy Prowansja.

Cena detaliczna brutto 45,50 zł45,50 zł

KSIĄŻKI

Kod KS_KUCHNIA_I_WINO

Kuchnia i wino - o sztuce łączenia win z potrawami

Pierwsza książka o najlepszych połączeniach win i potraw napisana przez Polaka. Kuchnia
i wino to przewodnik po świecie dobrej kuchni i dobrych win. Autor, przytaczając setki
przykładów udanych zestawień, udowadnia, że mariaż wina z jedzeniem wnosi do naszego
życia zupełnie nową jakość. Menu z winami dobranymi do 25 tematycznych kolacji
i jednego śniadania tworzą praktyczny zbiór pomysłów na idealne przyjęcie, romantyczną
randkę albo rodzinny obiad – oczywiście z winem.

Cena detaliczna brutto 68,50 zł68,50 zł

KSIĄŻKI  POLSKA 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.

Balicka 255, 30-198 Kraków
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Kod KS_KUCHNIA2020

Mistrzowie kuchni. Mistrzowie baru

Mistrzowie kuchni. Mistrzowie baru to zbiór przepisów przygotowanych przez cenionych
szefów kuchni oraz barmanów, którzy – choć nie oświetla ich na co dzień blask medialnych
�eszy, tworzą niesamowite połączenia, by sprawiać przyjemność swoim gościom. Wraz
z redaktorami bloga Kuchnia i wino i magazynu „Czas Wina” dobraliśmy wina i alkohole
z oferty Klubu Domu Wina do zaproponowanych przez szefów kuchni dań.

Cena hurt netto 27,80 zł27,80 zł

KSIĄŻKI

Kod KS_ATLAS_ROBINSON

Atlas Świata Wina

Nowa, zaktualizowana i poszerzona edycja Atlasu Świata Wina z 1971 roku, który został
sprzedany w 15 wersjach językowych i ponad 4,7 milionach egzemplarzy na całym świecie.
8. wydanie zostało rozbudowane do 416 stron z dodatkiem 22 nowych map i stanowi
niezastąpione źródło wiedzy o winie. Autorami są znani i cenieni znawcy kultury winiarskiej
– Hugh Johnson i Jancis Robinson.

Cena hurt netto 149,00 zł149,00 zł

KSIĄŻKI  POLSKA 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod KS_KUCHNIA2020

Mistrzowie kuchni. Mistrzowie baru

Mistrzowie kuchni. Mistrzowie baru to zbiór przepisów przygotowanych przez cenionych
szefów kuchni oraz barmanów, którzy – choć nie oświetla ich na co dzień blask medialnych
�eszy, tworzą niesamowite połączenia, by sprawiać przyjemność swoim gościom. Wraz
z redaktorami bloga Kuchnia i wino i magazynu „Czas Wina” dobraliśmy wina i alkohole
z oferty Klubu Domu Wina do zaproponowanych przez szefów kuchni dań.

Cena detaliczna brutto 49,00 zł49,00 zł

KSIĄŻKI

Kod KS_ATLAS_ROBINSON

Atlas Świata Wina

Nowa, zaktualizowana i poszerzona edycja Atlasu Świata Wina z 1971 roku, który został
sprzedany w 15 wersjach językowych i ponad 4,7 milionach egzemplarzy na całym świecie.
8. wydanie zostało rozbudowane do 416 stron z dodatkiem 22 nowych map i stanowi
niezastąpione źródło wiedzy o winie. Autorami są znani i cenieni znawcy kultury winiarskiej
– Hugh Johnson i Jancis Robinson.

Cena detaliczna brutto 169,00 zł169,00 zł

KSIĄŻKI  POLSKA 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
  Dom Wina sp. z o.o.
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Kod KNU02

Karafka Nuform ręcznie robiona

Nuform to kolekcja szkła użytkowego o prostej, nowoczesnej formie przeznaczona dla
pasjonatów i wielbicieli wina. Dekanter Nuform o pojemności 1,35 l został wykonany
ręcznie ze szkła najwyższej jakości. Klasyczna forma karafki pozwala na wygodne
nalewanie z butelki i podawanie wina. Szeroka powierzchnia naczynia sprzyja winom
czerwonym bogatym w taniny oraz tym, które dzięki napowietrzaniu uwalniają swoje
owocowe aromaty.

Cena hurt netto 60,06 zł60,06 zł

AKCESORIA

Producent: Tableart

Kod KNU01

Kieliszki Nuform 450 ml (4 szt.)

Zestaw 4 kieliszków do wina Nuform dedykowana dla Klubu Domu Wina. 
Kieliszki Nuform powstają w Czechach z tzw. czeskiego kryształu crystallin. Jest to specjalna
odmiana szkła bez ołowiu, ale z dodatkiem tytanu, który sprawia, że są one wyjątkowo
odporne na uszkodzenia mechaniczne. Kieliszki Nuform wyróżniają się wysoką
przezroczystością i krystalicznym połyskiem nawet po wielokrotnym myciu w zmywarce.
Dzięki temu doskonale sprawdzą się w domowym użyciu i gastronomii. Kieliszek Nuform
N1 charakteryzuje się klasycznym, eleganckim kształtem. Jego pojemna czasza swobodnie
uwalnia aromaty podawanego wina. Nuform N1 to kwintesencja użyteczności, piękna
i stylu. Idealny do win czerwonych, może równie dobrze służyć winom białym. Smukła
nóżka i pojemna czasza z bardzo wytrzymałego szkła tytanowego gwarantują przyjemność
użytkowania zarówno w sytuacjach codziennych, jak i okazjach wymagających specjalnej
oprawy.

Cena hurt netto 38,95 zł38,95 zł

AKCESORIA

Producent: Tableart

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod KNU02

Karafka Nuform ręcznie robiona

Nuform to kolekcja szkła użytkowego o prostej, nowoczesnej formie przeznaczona dla
pasjonatów i wielbicieli wina. Dekanter Nuform o pojemności 1,35 l został wykonany
ręcznie ze szkła najwyższej jakości. Klasyczna forma karafki pozwala na wygodne
nalewanie z butelki i podawanie wina. Szeroka powierzchnia naczynia sprzyja winom
czerwonym bogatym w taniny oraz tym, które dzięki napowietrzaniu uwalniają swoje
owocowe aromaty.

Cena detaliczna brutto 111,00 zł111,00 zł

AKCESORIA

Producent: Tableart

Kod KNU01

Kieliszki Nuform 450 ml (4 szt.)

Zestaw 4 kieliszków do wina Nuform dedykowana dla Klubu Domu Wina. 
Kieliszki Nuform powstają w Czechach z tzw. czeskiego kryształu crystallin. Jest to specjalna
odmiana szkła bez ołowiu, ale z dodatkiem tytanu, który sprawia, że są one wyjątkowo
odporne na uszkodzenia mechaniczne. Kieliszki Nuform wyróżniają się wysoką
przezroczystością i krystalicznym połyskiem nawet po wielokrotnym myciu w zmywarce.
Dzięki temu doskonale sprawdzą się w domowym użyciu i gastronomii. Kieliszek Nuform
N1 charakteryzuje się klasycznym, eleganckim kształtem. Jego pojemna czasza swobodnie
uwalnia aromaty podawanego wina. Nuform N1 to kwintesencja użyteczności, piękna
i stylu. Idealny do win czerwonych, może równie dobrze służyć winom białym. Smukła
nóżka i pojemna czasza z bardzo wytrzymałego szkła tytanowego gwarantują przyjemność
użytkowania zarówno w sytuacjach codziennych, jak i okazjach wymagających specjalnej
oprawy.

Cena detaliczna brutto 67,50 zł67,50 zł

AKCESORIA

Producent: Tableart

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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Kod KNA01

Kryształowe szklanki do whisky 4 sztuki

Zestaw 4 klasycznych, kryształowych szklanek do whisky z kolekcji dedykowanej dla Klubu
Domu Wina. Producentem jest uznana niemiecka �rma Nachtmann. Szklanki o pojemności
295 ml są wykonane z najwyższej jakości kryształu i ozdobione eleganckim diamentowym
szlifem. Odpowiednia grubość dna szklanki, jej ciężar i wyjątkowy design zadowolą
z pewnością wielbicieli różnych szlachetnych trunków. A każdemu wnętrzu dodadzą
luksusowego blasku.

Cena hurt netto 51,90 zł51,90 zł

AKCESORIA

Producent: Nachtmann

Kod FLN12

Komplet 54 próbek zapachowych Le Nez du Vin –
Aromaty whisky

Jean Lenoir po sklasy�kowaniu aromatów, które można znaleźć w kawie oraz winie,
przeniósł swoją uwagę na whisky. Efektem jego pracy jest zestaw 54 próbek obejmujący
pełne spectrum aromatów występujących w whisky umieszczony w ozdobnym, czarnym
pudełku. Whisky to cała gama nut: kwiatowych, owocowych, przypraw, tostów, drewna,
fenoli, torfu i morza. By sprostać wyzwaniu polegającemu na wyszczególnieniu
poszczególnych aromatów, zatrudnił specjalistów, by zajęli się nie tylko badaniami
naukowymi, ale i kulturowymi, a nawet zmysłowymi. Przewodnik wydany pod redakcją
Jeana Lenoira oferuje także rady i informacje dotyczące przeprowadzania degustacji
whisky.

Cena hurt netto 1 385,15 zł1 385,15 zł

AKCESORIA  FRANCJA

Producent: Le Nez du Vin

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod KNA01

Kryształowe szklanki do whisky 4 sztuki

Zestaw 4 klasycznych, kryształowych szklanek do whisky z kolekcji dedykowanej dla Klubu
Domu Wina. Producentem jest uznana niemiecka �rma Nachtmann. Szklanki o pojemności
295 ml są wykonane z najwyższej jakości kryształu i ozdobione eleganckim diamentowym
szlifem. Odpowiednia grubość dna szklanki, jej ciężar i wyjątkowy design zadowolą
z pewnością wielbicieli różnych szlachetnych trunków. A każdemu wnętrzu dodadzą
luksusowego blasku.

Cena detaliczna brutto 95,50 zł95,50 zł

AKCESORIA

Producent: Nachtmann

Kod FLN12

Komplet 54 próbek zapachowych Le Nez du Vin –
Aromaty whisky

Jean Lenoir po sklasy�kowaniu aromatów, które można znaleźć w kawie oraz winie,
przeniósł swoją uwagę na whisky. Efektem jego pracy jest zestaw 54 próbek obejmujący
pełne spectrum aromatów występujących w whisky umieszczony w ozdobnym, czarnym
pudełku. Whisky to cała gama nut: kwiatowych, owocowych, przypraw, tostów, drewna,
fenoli, torfu i morza. By sprostać wyzwaniu polegającemu na wyszczególnieniu
poszczególnych aromatów, zatrudnił specjalistów, by zajęli się nie tylko badaniami
naukowymi, ale i kulturowymi, a nawet zmysłowymi. Przewodnik wydany pod redakcją
Jeana Lenoira oferuje także rady i informacje dotyczące przeprowadzania degustacji
whisky.

Cena detaliczna brutto 1 773,00 zł1 773,00 zł

AKCESORIA  FRANCJA

Producent: Le Nez du Vin

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 hurt.domwina.plhurt.domwina.pl
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Kod FLN07

Komplet 6 próbek zapachowych Le Nez du Vin –
Podstawowe aromaty wina

Komplet próbek ilustrujących 6 najważniejszych aromatów pojawiających się w winach.
Warto je zbadać i zapamiętać, tak aby potem bez problemu wyczuć je w degustowanym
winie. Naprawdę łatwo jest robić postępy!

Cena hurt netto 116,90 zł116,90 zł

AKCESORIA  FRANCJA

Producent: Le Nez du Vin

 

Kod FLN06

Komplet 12 próbek zapachowych Le Nez du Vin – Nowa
beczka dębowa

Komplet 12 próbek ilustrujących najbardziej typowe dębowe aromaty wina. Niektóre
z nich w naturalny sposób obecne są w drewnie dębowym, podczas gdy inne uzyskuje się
na poszczególnych etapach wytwarzania beczek. Dwanaście zawartych w tym zestawie
woni pomoże znaleźć własną drogę do zrozumienia różnych stadiów, przez które w czasie
starzenia w dębowych beczkach przechodzi wino. Warto je zapamiętać, jako że pomagają
dowiedzieć się, dlaczego i w jaki sposób wino nabiera wielu wspaniałych aromatów.

Cena hurt netto 347,16 zł347,16 zł

AKCESORIA  FRANCJA

Producent: Le Nez du Vin

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod FLN07

Komplet 6 próbek zapachowych Le Nez du Vin –
Podstawowe aromaty wina

Komplet próbek ilustrujących 6 najważniejszych aromatów pojawiających się w winach.
Warto je zbadać i zapamiętać, tak aby potem bez problemu wyczuć je w degustowanym
winie. Naprawdę łatwo jest robić postępy!

Cena detaliczna brutto 149,50 zł149,50 zł

AKCESORIA  FRANCJA

Producent: Le Nez du Vin

 

Kod FLN06

Komplet 12 próbek zapachowych Le Nez du Vin – Nowa
beczka dębowa

Komplet 12 próbek ilustrujących najbardziej typowe dębowe aromaty wina. Niektóre
z nich w naturalny sposób obecne są w drewnie dębowym, podczas gdy inne uzyskuje się
na poszczególnych etapach wytwarzania beczek. Dwanaście zawartych w tym zestawie
woni pomoże znaleźć własną drogę do zrozumienia różnych stadiów, przez które w czasie
starzenia w dębowych beczkach przechodzi wino. Warto je zapamiętać, jako że pomagają
dowiedzieć się, dlaczego i w jaki sposób wino nabiera wielu wspaniałych aromatów.

Cena detaliczna brutto 444,50 zł444,50 zł

AKCESORIA  FRANCJA

Producent: Le Nez du Vin

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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Kod FLN05

Komplet 12 próbek zapachowych Le Nez du Vin – Błędy
w winie

Komplet 12 próbek ilustrujących największe wady wina. Czy można je usunąć lub
złagodzić? Jak bezbłędnie rozpoznać, czy wino jest korkowe czy zoksydowane? Znajdujące
się w zestawie próbki zapachowe umożliwią zarówno zapamiętanie poszczególnych
aromatów zanieczyszczających wino, jak i ich lepszą identy�kację. Do zestawu dołączony
jest przewodnik (w formie pdf) autorstwa Jeana Lenoira ułatwiający zrozumienie procesów
odpowiedzialnych za powstawanie błędów w winie, ich rozpoznawanie oraz nazwanie.

Cena hurt netto 347,16 zł347,16 zł

AKCESORIA  FRANCJA

Producent: Le Nez du Vin

 

Kod FLN04

Komplet 12 próbek zapachowych Le Nez du Vin –
Czerwone wina

Zestaw 12 podstawowych aromatów spotykanych w czerwonych winach wraz
z informatorem (w języku polskim, na płycie CD) dotyczącym zmysłu powonienia
i degustacji win. 12 ilustrowanych tekstów wyjaśnia, w jaki sposób i w winach jakiego typu
pojawiają się kluczowe aromaty, w odniesieniu do najlepszych czerwonych win świata.
Do zestawu dołączony jest polskojęzyczny przewodnik „Zapachy wina” autorstwa Jeana
Lenoira w formacie pdf.

Cena hurt netto 347,16 zł347,16 zł

AKCESORIA  FRANCJA

Producent: Le Nez du Vin

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod FLN05

Komplet 12 próbek zapachowych Le Nez du Vin – Błędy
w winie

Komplet 12 próbek ilustrujących największe wady wina. Czy można je usunąć lub
złagodzić? Jak bezbłędnie rozpoznać, czy wino jest korkowe czy zoksydowane? Znajdujące
się w zestawie próbki zapachowe umożliwią zarówno zapamiętanie poszczególnych
aromatów zanieczyszczających wino, jak i ich lepszą identy�kację. Do zestawu dołączony
jest przewodnik (w formie pdf) autorstwa Jeana Lenoira ułatwiający zrozumienie procesów
odpowiedzialnych za powstawanie błędów w winie, ich rozpoznawanie oraz nazwanie.

Cena detaliczna brutto 444,50 zł444,50 zł

AKCESORIA  FRANCJA

Producent: Le Nez du Vin

 

Kod FLN04

Komplet 12 próbek zapachowych Le Nez du Vin –
Czerwone wina

Zestaw 12 podstawowych aromatów spotykanych w czerwonych winach wraz
z informatorem (w języku polskim, na płycie CD) dotyczącym zmysłu powonienia
i degustacji win. 12 ilustrowanych tekstów wyjaśnia, w jaki sposób i w winach jakiego typu
pojawiają się kluczowe aromaty, w odniesieniu do najlepszych czerwonych win świata.
Do zestawu dołączony jest polskojęzyczny przewodnik „Zapachy wina” autorstwa Jeana
Lenoira w formacie pdf.

Cena detaliczna brutto 444,50 zł444,50 zł

AKCESORIA  FRANCJA

Producent: Le Nez du Vin

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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Kod FLN02

Komplet 24 próbek zapachowych Le Nez du Vin –
Czerwone i białe wina

Zestaw 24 próbek najważniejszych aromatów spotykanych w czerwonych i białych winach
(z uwzględnieniem szampanów) wraz z informatorem dotyczącym zmysłu powonienia
i degustacji win. 24 ilustrowane teksty wyjaśniają, w jaki sposób i w winach jakiego typu
rozwijają się kluczowe aromaty. W zestawach znajduje się ułatwiający naukę
polskojęzyczny przewodnik „Zapachy wina” autorstwa Jeana Lenoira w formacie pdf.

Cena hurt netto 693,45 zł693,45 zł

AKCESORIA  FRANCJA

Producent: Le Nez du Vin

 

Kod FLN01_CD

Komplet 54 próbek zapachowych Le Nez du Vin –
Aromaty wina

Najważniejsze, kompletne dzieło Jeana Lenoira umożliwiające wyćwiczenie powonienia.
Umieszczony w czerwonej szkatule zestaw składa się z 54 najwyższej jakości próbek oraz
przewodnika w języku polskim, który zawiera wstęp o zapachach win i charakterystykę
54 najważniejszych znajdujących się w winie aromatów. Do zestawu dołączamy
przewodnik w języku polskim „Zapachy wina” autorstwa Jeana Lenoira w formacie pdf.

Cena hurt netto 1 275,81 zł1 275,81 zł

AKCESORIA  FRANCJA

Producent: Le Nez du Vin

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod FLN02

Komplet 24 próbek zapachowych Le Nez du Vin –
Czerwone i białe wina

Zestaw 24 próbek najważniejszych aromatów spotykanych w czerwonych i białych winach
(z uwzględnieniem szampanów) wraz z informatorem dotyczącym zmysłu powonienia
i degustacji win. 24 ilustrowane teksty wyjaśniają, w jaki sposób i w winach jakiego typu
rozwijają się kluczowe aromaty. W zestawach znajduje się ułatwiający naukę
polskojęzyczny przewodnik „Zapachy wina” autorstwa Jeana Lenoira w formacie pdf.

Cena detaliczna brutto 887,50 zł887,50 zł

AKCESORIA  FRANCJA

Producent: Le Nez du Vin

 

Kod FLN01_CD

Komplet 54 próbek zapachowych Le Nez du Vin –
Aromaty wina

Najważniejsze, kompletne dzieło Jeana Lenoira umożliwiające wyćwiczenie powonienia.
Umieszczony w czerwonej szkatule zestaw składa się z 54 najwyższej jakości próbek oraz
przewodnika w języku polskim, który zawiera wstęp o zapachach win i charakterystykę
54 najważniejszych znajdujących się w winie aromatów. Do zestawu dołączamy
przewodnik w języku polskim „Zapachy wina” autorstwa Jeana Lenoira w formacie pdf.

Cena detaliczna brutto 1 773,00 zł1 773,00 zł

AKCESORIA  FRANCJA

Producent: Le Nez du Vin

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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Kod WFV60

Fantini oliwa z oliwek extra vergine 0,5 l

Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia powstająca w Piano Laroma w gminie Casoli
w Abruzji.Tłoczona na zimno w ciągu 12 godzin od ręcznego zbioru. Charakteryzuje się
głębokim zielonym kolorem z żółtymi re�eksami oraz intensywnym, świeżym zapachem
oliwek.Oliwa posiada certy�kat ekologiczny Organismo di Controllo Autorizzato dal
MIPAAF IT 006. Stosować jako dodatek do sałatek, bruschetty, grillowanych ryb lub
carpaccio.

Cena hurt netto 56,23 zł56,23 zł

OLIWA  WŁOCHY

Producent: Fantini Group
Region: Abruzja

 

OLIWA

organiczne

Kod WFV59

Fantini oliwa z oliwek extra vergine z dodatkiem limonki
0,5 l

Oliwki zbierane w regionie Casoli w Abruzji są tłoczone w tradycyjnych olejarniach
w niskich temperaturach razem z limonami z Sorrento w ciągu 24 godzin od ręcznego
zbioru. Nadaje to oliwie naturalny, delikatnie limonkowy aromat. Stosować jako dodatek
do sałatek, grillowanej ryby i carpaccio.

Cena hurt netto 71,94 zł71,94 zł

OLIWA  WŁOCHY

Producent: Fantini Group
Region: Abruzja

 

OLIWA

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod WFV60

Fantini oliwa z oliwek extra vergine 0,5 l

Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia powstająca w Piano Laroma w gminie Casoli
w Abruzji.Tłoczona na zimno w ciągu 12 godzin od ręcznego zbioru. Charakteryzuje się
głębokim zielonym kolorem z żółtymi re�eksami oraz intensywnym, świeżym zapachem
oliwek.Oliwa posiada certy�kat ekologiczny Organismo di Controllo Autorizzato dal
MIPAAF IT 006. Stosować jako dodatek do sałatek, bruschetty, grillowanych ryb lub
carpaccio.

Cena detaliczna brutto 87,00 zł87,00 zł

OLIWA  WŁOCHY

Producent: Fantini Group
Region: Abruzja

 

OLIWA

organiczne

Kod WFV59

Fantini oliwa z oliwek extra vergine z dodatkiem limonki
0,5 l

Oliwki zbierane w regionie Casoli w Abruzji są tłoczone w tradycyjnych olejarniach
w niskich temperaturach razem z limonami z Sorrento w ciągu 24 godzin od ręcznego
zbioru. Nadaje to oliwie naturalny, delikatnie limonkowy aromat. Stosować jako dodatek
do sałatek, grillowanej ryby i carpaccio.

Cena detaliczna brutto 111,50 zł111,50 zł

OLIWA  WŁOCHY

Producent: Fantini Group
Region: Abruzja

 

OLIWA

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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Kod BOJ05

Korkociąg dźwigniowy czerwony

Ktoś kiedyś powiedział, że wino jest jedynym pijalnym dziełem sztuki. Klasyczny korkociąg
BOJ w stylu sowy, jest sprzedawany w nowojorskich i tokijskich muzeach sztuki
współczesnej oraz w najsłynniejszym winnym regionie – Bordeaux. Czerwony korkociąg
dźwigniowy to połączenie stylowego designu ergonomii i funkcjonalności.

Cena hurt netto 37,00 zł37,00 zł

AKCESORIA  HISZPANIA

Producent: BOJ

 

Kod BOJ03

Korkociąg ścienny czerwony

Korkociąg ścienny BOJ łączy oryginalny design z najnowszymi trendami w europejskiego
wzornictwa i wystroju wnętrz. To połączenie stylu, ergonomii i funkcjonalności. Często
klienci decydują się na jego zakup, by dodać profesjonalizmu swoim domowym barkom,
piwniczkom lub jako interesujący gadżet w nowoczesnej kuchni. Korkociąg został
zaprojektowany z myślą o miejscach, gdzie otwieranych jest wiele butelek wina w krótkim
czasie, takich jak restauracje, winebary, sale tastingowe, czy cateringi. To oryginalny
prezent dla znajomych lub partnerów biznesowych.

Cena hurt netto 364,00 zł364,00 zł

AKCESORIA  HISZPANIA

Producent: BOJ

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod BOJ05

Korkociąg dźwigniowy czerwony

Ktoś kiedyś powiedział, że wino jest jedynym pijalnym dziełem sztuki. Klasyczny korkociąg
BOJ w stylu sowy, jest sprzedawany w nowojorskich i tokijskich muzeach sztuki
współczesnej oraz w najsłynniejszym winnym regionie – Bordeaux. Czerwony korkociąg
dźwigniowy to połączenie stylowego designu ergonomii i funkcjonalności.

Cena detaliczna brutto 48,00 zł48,00 zł

AKCESORIA  HISZPANIA

Producent: BOJ

 

Kod BOJ03

Korkociąg ścienny czerwony

Korkociąg ścienny BOJ łączy oryginalny design z najnowszymi trendami w europejskiego
wzornictwa i wystroju wnętrz. To połączenie stylu, ergonomii i funkcjonalności. Często
klienci decydują się na jego zakup, by dodać profesjonalizmu swoim domowym barkom,
piwniczkom lub jako interesujący gadżet w nowoczesnej kuchni. Korkociąg został
zaprojektowany z myślą o miejscach, gdzie otwieranych jest wiele butelek wina w krótkim
czasie, takich jak restauracje, winebary, sale tastingowe, czy cateringi. To oryginalny
prezent dla znajomych lub partnerów biznesowych.

Cena detaliczna brutto 485,00 zł485,00 zł

AKCESORIA  HISZPANIA

Producent: BOJ

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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Kod BOJ02

Korkociąg ścienny biały

Korkociąg ścienny BOJ łączy oryginalny design z najnowszymi trendami w europejskiego
wzornictwa i wystroju wnętrz. To połączenie stylu, ergonomii i funkcjonalności. Często
klienci decydują się na jego zakup, by dodać profesjonalizmu swoim domowym barkom,
piwniczkom lub jako interesujący gadżet w nowoczesnej kuchni. Korkociąg został
zaprojektowany z myślą o miejscach, gdzie otwieranych jest wiele butelek wina w krótkim
czasie, takich jak restauracje, winebary, sale tastingowe, czy cateringi. To oryginalny
prezent dla znajomych lub partnerów biznesowych.

Cena hurt netto 364,00 zł364,00 zł

AKCESORIA  HISZPANIA

Producent: BOJ

 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

Kod BOJ02

Korkociąg ścienny biały

Korkociąg ścienny BOJ łączy oryginalny design z najnowszymi trendami w europejskiego
wzornictwa i wystroju wnętrz. To połączenie stylu, ergonomii i funkcjonalności. Często
klienci decydują się na jego zakup, by dodać profesjonalizmu swoim domowym barkom,
piwniczkom lub jako interesujący gadżet w nowoczesnej kuchni. Korkociąg został
zaprojektowany z myślą o miejscach, gdzie otwieranych jest wiele butelek wina w krótkim
czasie, takich jak restauracje, winebary, sale tastingowe, czy cateringi. To oryginalny
prezent dla znajomych lub partnerów biznesowych.

Cena detaliczna brutto 485,00 zł485,00 zł

AKCESORIA  HISZPANIA

Producent: BOJ

 

Zapraszamy do kontaktu  

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.

Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.
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