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nowość 

Aplikacja dla miłośników wina!

Nowość w Twoim telefonie

dodatkowe rabatytylko w aplikacji

Odkrywaj świat win i benefitów w Klubie Kocham Wino

Pobierz aplikację
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Znasz to uczucie, kiedy chcesz się podzielić 

ze znajomymi swoim nowym odkryciem, 

ale kompletnie nie możesz sobie przypomnieć 

ani nazwy wina, ani nawet szczepu? 

Teraz już nie zapomnisz win, które Ci smakowały.

Niezapomniane         
            wina

To, co zwykle
A gdyby tak w sklepie z winem, wystarczyło 

powiedzieć: „to, co zwykle”. I najlepiej, żeby 

ulubione butelki czekały w dowolnym sklepie 

Centrum Wina, który akurat masz  

dziś po drodze. Brzmi zachęcająco?

Relaksujesz się z kieliszkiem wina na kanapie, zastanawiając 

się, jaki winiarz mógł wpaść na pomysł, by połączyć dwie, 

tak różne odmiany jak intensywny shiraz i lekki, zwiewny 

pinot noir?

Podwójne 
korzyści
Lubisz dzielić się swoją pasją? My też! 

Dlatego stworzyliśmy największą 

winiarską społeczność w Polsce.

W aplikacji Kocham Wino historię swoich zakupów masz w jednym miejscu. Możesz pisać recenzje i oceniać wina warte polecenia.

Dzięki usłudze zamów i odbierzza pomocą aplikacji wybierasz wina 
i dowolny sklep, a my pakujemy i wysyłamy powiadomienie, że są gotowe do odbioru. 

Bez wychodzenia 
z domu

Aplikacja Kocham Wino to szybka i wygodna możliwość sprawdzenia bonusowych punktów, rabatów i promocji specjalnych.

pobierz aplikację 
i dołącz do klubu 
miłośników wina

Aplikacja Kocham Wino 

W aplikacji Kocham Wino zebraliśmy bardzo dużo informacji o regionach, odmianach, klasyfikacjach, trendach i nowościach. Stworzyliśmy też 
Akademię Kocham Wino.
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Zrób zakupy 
6 razy w ciągu 
12 miesięcy i zamień 
KARTĘ BURGUNDOWĄ 

na KARTĘ SREBRNĄ.
Otrzymasz jeszcze więcej 
korzyści i benefitów.

-12% 
na codzienne zakupy
i  dodatkowe 10% 

odłożone w punktach 

-15% 
na codzienne zakupy
i  dodatkowe 10% 

odłożone w punktach 

stały rabat i punkty promocje
regularne

1. 2.

-25% 
przy zakupie min. 2 butelek

lub -30% 
 przy zakupie min. 6 butelek

-15% 
przy zakupie 1 butelki

-20% 
przy zakupie 

2 butelek wina

oferty specjalne
na wina

oferty specjalne
na alkohole mocne

3.

4.

7.

możesz skonsultować 
zakupy, poprosić o dobranie 

win do okazji lub menu

OSOBISTY 
doradca winiarski

5.

8.

DOWIESZ SIĘ 
PIERWSZY 

kochamy nowości, słuchamy 
Waszych sugestii 

i sprowadzamy do Polski wina, 
których chcecie spróbować

nowości
6.

9.

Jesteś już naszym 
Klientem i masz 

Kartę Burgundową 
wydaną przed 

styczniem 2021 roku?

benefity i korzyściProgram dla Ciebie

PROGRAM  DLA  CIEBIE

K A R T A  B U R G U N D O W A

PROGRAM  DLA  CIEBIE

K A R T A  S R E B R N A

KARTA ZŁOTA
TO WSZYSTKIE BENEFITY SREBRNEJ KARTY, 
JESZCZE WYŻSZE RABATY NA WINA
ORAZ DODATKOWE ATRAKCJE I PRZYWILEJE

O szczegóły zapytaj doradcę w sklepie Centrum Wina

gdy Twoje zakupy
przekroczą 10 tys. zł

BEZPŁATNA 
możliwość uczestniczenia 

w kursie winiarskim

GWARANTUJEMY 
możliwość zwrócenia części 

zbyt dużego zamówienia 

Akademia 
Kocham Wino

bezpieczeństwo 
zwrotów

stały rabat
i punkty

PROGRAM  DLA  CIEBIE
K A R T A  Z Ł O T A
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Spójrz na świat przez żółto-czerwone okulary! 
Zobaczysz, że inspiracji, przyjemności i powodów 

do świętowania nie ma końca! 

#HUGELDAY
tego dnia miłośnicy wina od Nowego Jorku, przez Londyn, Paryż, 

Tokio aż po Szanghaj otwierają butelki z etykietą Hugel 
i celebrują chwilę kieliszkiem tych wyjątkowych win.

 
Charakterystyczne żółto-czerwone etykiety są znane 

w ponad 100 krajach świata 
i stały się symbolem kunsztu win Hugel przekazywanego 

z pokolenia na pokolenie od 1639 roku. 

Celebrujcie chwilę, cieszcie się życiem i czerpcie przyjemność, 
którą dają wina Hugel! 

13 listopada
2 0 2 1

13 listopada 2021
zapraszamy do sklepów
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Świąteczny list w butelce

W kategorii trafiony prezent WINO zawsze jest na medalowej pozycji. 

Łatwo powiedzieć, ale trudniej zrealizować. Z perspektywy piętnastu lat trwania 

programu KOCHAM WINO dodamy, że wybierając butelkę na prezent, 

warto na chwilę się zatrzymać i pomyśleć o obdarowywanych. Jesteśmy pewni, 

że będzie to bardzo przyjemna chwila. Po pierwsze, myślenie o bliskich zawsze 

wywołuje uśmiech, wewnętrzne ciepło i radość. Po drugie, dla wszystkich miłośników 

wina odkrywanie nowych roczników, szczepów, regionów, a także poznawanie 

ludzi oraz historii kryjących się za etykietą, sprawia mnóstwo frajdy. Nawet jeśli 

nie kupujemy wina dla siebie, uwielbiamy te winiarskie wędrówki palcem po mapie. 

Ależ się rozmarzyliśmy!

Jak wybrać 
WINO NA PREZENT
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przy zakupie 
2 butelek

5919
8–24 grudnia

Czas jednak wracać do przedświątecznej listy prezentów. Możemy śmiało założyć, 
że wybrane przez nas wino będzie jak list w butelce. Taki podarunek budzi emocje, 
niesie ważny przekaz i na pewno nie zginie w tłumie upominków pod choinką. Czym 
się kierować, by wywołać efekt WOW: Wino Oszałamiająco Wspaniałe? Oto pięć 
sprawdzonych przez nas podpowiedzi, dzięki którym każdy zauważy, że dobór wina 
na prezent nie był kwestią przypadku.

Pomysły 
na prezenty
DLA NIEJ

W I N O

BRILLA! PROSECCO 
ROSE EXTRA DRY 
DOC PROSECCO, WŁOCHY

  różowe, musujące, wytrawne  

O PA K O W A N I E  I  D O D A T K I
Różowe pudełko przewiązane wstążką z logo Centrum Wina, 
wypełnione białą bibułą | Praliny, Chocolate Amatller Flors Crocant, 72 g 
Czekoladki mleczne z malinami, Chocolate Amatller 72 g 
Czekolada mleczna z migdałami, Chocolate Amatller 200 g
Korek do szampana z logo Centrum Wina w eleganckim woreczku

 zestaw 
 prezentowy
d l a  m a rz y c i e l k i  g o t o w e j 
n a  ś n i a d a n i e  u  Ti f f a n y ’e g o

cena
zestawu

19898

DIAMANTE PROSECCO 
EXTRA DRY 
 BIO VEGAN/DOC PROSECCO, 

WŁOCHY | cena za 1 L 98,65  78,92 zł

KALTERN 
QUINTESSENZ 
SAUVIGNON 
DOC ALTO ADIGE, WŁOCHY  
cena za 1 L 222,67 200,40 zł

FRANCOIS 
MONTAND BLANC 
DE BLANCS BRUT  
VIN MOUSSEUX, FRANCJA
cena za 1 L 66,66 59,99 zł

  wytrawne

 glera,chardonnay,
     pinot grigio

  wytrawne

 sauvignon blanc

  wytrawne, musujące

 colombard, ugni blanc,  
     chardonnay

2.
4.

5.
3.

1.
cena 

Kocham Wino

8999
z Kartą 

Burgundową

cena 
Kocham Wino

15030
z Kartą 

Burgundową

Najlepsze ceny 
w Klubie Kocham Wino 

Pobierz aplikację

skrzynka 
XXL
na butelkę magnum (1,5 L)

cena 
skrzynki 

3499

prezent dla 
b u n t o w n i cz k i  z  w y b o ru

prezent dla 
d l a  t r e n d s e t t e r k i
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lubimy piosenki, które znamy  

Ta kategoria wymaga od nas zdolności detektywistycznych. Dowiedzmy się, kto co lubi, 
jakie wybiera szczepy i regiony, czy szuka win kompleksowych, doskonałych do łączenia 
z potrawami,  czy lekkich i świeżych jak morska bryza. Wtedy wybór butelki będzie czystą 
formalnością – wystarczy postawić na nowość lub bestseller.

cena 
Kocham Wino

6839
z Kartą 

Burgundową

FINCA LUZON 
MONASTRELL 
ORGANICO 
SIN SULFITOS 
ANADIDOS 
DOP JUMILLA, HISZPANIA
cena za 1 L 66,65 59,99 zł

BORGODEI 
DOC PRIMITIVO DI MANDURIA 
WŁOCHY
cena za 1 L 79,99 71,99 zł

  wytrawne

 monastrell

  wytrawne

 chardonnay, moscatel

  półsłodkie

 saperavi

  półwytrawne

 primitivo

6.

7.
8.

9.

10.

Pomysły na prezenty
DLA NIEJ

cena 
Kocham Wino

4499
z Kartą 

Burgundową

cena 
Kocham Wino

5939
z Kartą 

Burgundową

cena 
Kocham Wino

5399
z Kartą 

Burgundową

cena 
Kocham Wino

6299
z Kartą 

Burgundową

Najlepsze ceny 
w Klubie Kocham Wino 

Pobierz aplikację

AIOSA ROSSO 
IGP PUGLIA WŁOCHY 

cena za 1 L 93,32 83,99 zł

  półwytrawne |  primitivo, negroamaro

prezent dla 
e ko l oż k i  n a  cze r w o n y m 
d y w a n i e

YEYA MOSCATEL 
CHARDONNAY 
DOP JUMILLA, HISZPANIA
cena za 1 L 87,99  79,19 zł 

KINDZMARAULI 
KAKHETI, GRUZJA
cena za 1 L 101,32  91,19zł 
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jak kartka z kalendarza  
sięgnij pamięcią wstecz i poszukaj ciekawej daty z historii waszej znajomości. Kiedy się poznaliście, 
kiedy wprowadziliście się do wymarzonego domu, kiedy rodzice obchodzili jubileusz… 
Do wydarzenia dopasuj rocznik wina, i gotowe!

Pomysły na prezenty
 DLA NIEGO

W I N O

MESSER DEL FAUNO 
NERO D’AVOLA
DOC DOC SICILIA, WŁOCHY

  CZERWONE, PÓŁWYTRAWNE, SPOKOJNE  

O PA K O W A N I E  I  D O D A T K I
Czarne pudełko tekturowe Centrum Wina 
wypełnione czarnymi wiórkami
Czekolada ciemna z pomarańczą, 35 g 
Pierniki w czekoladzie z nadzieniem morelowym, 145 g

       zestaw 
prezentowy
1.

2. 3.

4.

FINCA LA SOLANA 
OLD VINES
DOP JUMILLA, HISZPANIA
cena za 1 L 70,65 63,59 zł

CONTE DI CAMPIANO 
APPASSIMENTO 
IGT SALENTO, WŁOCHY
cena za 1 L 83,99  75,59 zł

  wytrawne

 monastrell, syrah

  półwytrawne

 negroamaro

  wytrawne

 monastrell, syrah, 
     petit verdot

cena 
Kocham Wino

4769
z Kartą 

Burgundową

cena 
Kocham Wino

5669
z Kartą 

Burgundową

cena 
Kocham Wino

5399
z Kartą 

Burgundową

ACUMA 
DOP JUMILLA HISZPANIA
cena za 1 L 79,99 71,99 zł

prezent 
d l a  ł o w c ó w  p rz y g ó d

Najlepsze ceny 
w Klubie Kocham Wino 

Pobierz aplikację

cena
zestawu

12599
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cena 
Kocham Wino

5939
z Kartą 

Burgundową

cena 
Kocham Wino

9990
z Kartą 

Burgundową

cena 
Kocham Wino

7199
z Kartą 

Burgundową

CASA GIONA 
VALPOLICELLA RIPASSO SUPERIORE

WŁOCHY | cena za 1 L 87,99  79,19 zł

3 FINGER JACK 
RUM BARREL 
AGED RED BLEND 
AVA LODI , USA 
cena za 1 L 148,00 133,20 zł

VIBRAZIONI 
CABERNET FRANC 
IGP TREVENEZIE, WŁOCHY
cena za 1 L 106,65 95,99 zł

LA LINDA 
SMART BLEND 
MENDOZA, ARGENTYNA 
cena za 1 L 90,65 72,52 zł

CALVET GRANDE 
RESERVE MAGNUM 
FRANCJA 
cena za 1 L 116,10 86,00 zł  wytrawne

 corvina, rondinella, 
     molinara

  wytrawne

 merlot, syrah, tempranillo

  wytrawne |  cabernet franc

  wytrawne

 cabernet sauvignon,  
     syrah, tannat

  wytrawne, musujące

 merlot, cabernet sauvignon

7.

6.

5. 9.
10.

8.
cena 

Kocham Wino

12510
z Kartą 

Burgundową

przy zakupie
2 butelek

5439
cena w dniach

10–23 XI

Najlepsze ceny 
w Klubie Kocham Wino 

Pobierz aplikację

skrzynka 
XXL
na butelkę magnum (1,5 L)

cena 
skrzynki

3499

prezent dla 
c h ł o p c ó w  z  f e ra j n y

prezent dla 
u ro d zo n e g o  d że n t e l m e n a

prezent dla 
j e d n e g o  z  s i e d m i u  w s p a n i a ł y c h

wspomnienie z wakacji  

To była Francja, Włochy, a może wędrówka po słonecznej Kalifornii. Wina z kultowych

 regionów tych krajów przywołają wiele pozytywnych skojarzeń, a przecież 

właśnie na tym nam zależy. Jeśli ktoś planuje podróż po Australii i Nowej Zelandii, 

to również świetny winiarski kierunek!

Pomysły 
na prezenty
DLA NIEGO
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Pomysły na prezenty
DLA KONESERA
postaw na klasyki  
Tak jak w świecie literatury, sztuki oraz muzyki, są wina, których warto 
spróbować bez względu na to, co lubimy, a co omijamy szerokim łukiem. 
Są jak „mała czarna” albo dobrze skrojony garnitur – odpowiednie 
na każdą okazję.

And the oscar goes to – sprawdź recenzje i rankingi. 

Poszukaj zwycięzców z najbardziej prestiżowych konkursów 

winiarskich. Na najlepsze butelki trzeba się zapisywać 

z wyprzedzeniem! Wino zdobyte z takim zaangażowaniem 

musi zostać zauważone.

cena 
Kocham Wino

23760
z Kartą 

Burgundową

AMARONE 
COSTASERA 
DOC VALPOLICELLA 
CLASSICO, WŁOCHY 
 cena za 1 L 352,00 316,80 zł

BAROLO 
PRUNOTTO 
DOCG BAROLO,
WŁOCHY 
 cena za 1 L 345,33 310,80 zł

  wytrawne

 corvina, rondinella, 
      molinara

2.

1.

4.

5.3.BARON 
DE LEY TRES 
VINAS 
RESERVA 
DOCa RIOJA, 
HISZPANIA
cena za 1L 
158,67 142,80 zł

LA RIOJA ALTA RESERVA 
VINA ALBERDI 
DOCa RIOJA, HISZPANIA
cena za 1 L 156,00 140,40 zł

  wytrawne

 viura, malvasia, 
garnacha bianca

  wytrawne

 nebbiolo

  wytrawne |  tempranillo

  słodkie

 touriga nacional, 
      tnta roriz, 
      touriga franca

cena 
Kocham Wino

10710
z Kartą 

Burgundową

cena 
Kocham Wino

10530
z Kartą 

Burgundową

cena 
Kocham Wino

23310
z Kartą 

Burgundową

przy zakupie
2 butelek

13200
24 XI –31 XII 2021

GRAHAM’S 
10 YO 
TAWNY  PORT 
PORTO, PORTUGALIA
cena za 1 L  220,00  176,00 zł

Najlepsze ceny 
w Klubie Kocham Wino 

Pobierz aplikację
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pomysły na prezenty 
DLA NIEJ

PREZENT NA ŚWIĘTA
alkohole mocne

THE WHISTLER IRISH HONEY
Liqueur | Irlandia 

   0,7 L

cena brutto:

171,41  145,70

1.

2.

3.
cena 

10199
1-30 XI 2021

BOTRAN 
MIRACIELO RUM
Rum | Gwatemala 

   0,7 L

cena brutto:

214,27 182,13   

XIBAL GIN
GIN | Guatemala 

   0,7 L

cena z 1L

214,27 182,13   

cena 

12749
1-30 XI 2021

cena 

12749
1–31 XII 2021

cena netto

7307

zestaw 
prezentowy
Wy b i e rz  a l ko ho l ,  k t ó r y 
c hc e s z  p o d a ro w a ć , 
i  p r eze n t  g o t o w y !

O PA K O W A N I E  I  D O D A T K I
Pudełko tekturowe Distillers Limited
Torba płócienna z logo Distillers Limited
Kubek distillersa, emaliowany z uchem

podana cena zestawu nie zawiera 
ceny wybranego alkoholu
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PREZENT DLA NIEGO

PREZENT 
DLA KONESERA

alkohole mocne

alkohole mocne

CU BOCAN SIGNATURE
Single Malt Whisky | Szkocja 

   0,7 L | cena za 1L  285,70 242,85 

J.A. BACZEWSKI 
SUWEREN 
Wódka | Austria 

   0,7 L | cena za 1L  184,29 156,64 

TULLIBARDINE 15YO 
Single Malt Whisky | Szkocja 

   0,7 L | cena za 1L  428,56 364,27

M&H CLASSIC 
Single Malt Whisky | Szkocja 

   0,7 L | cena za 1L 

371,41 315,70 TOMATIN LEGACY
Single Malt Whisky | Szkocja 

   0,7 L | cena za 1L  207,13 176,06

THE WHISTLER  DOUBLE OAKED
Irlandia Blended Whiskey | Irlandia 

   0,7 L | cena za 1L 171,41  145,70 

cena 

16999
1–31 XII 2021

cena 

10199
1–31 XII 2021 2.

3.

1.

cena 

12324
1–30 XI 2021

cena 

10965
1–31 XII 2021

cena 

25499
1–31 XII 2021

cena 

22099
1–30 XI 2021
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Cabernet sauvignon jest odmianą późno dojrzewającą, która lubi 

słońce, jednak najlepsze efekty uzyskuje w klimacie oceanicznym. 

Jako szczep uniwersalny doskonale czuje się w towarzystwie in-

nych odmian. Najczęściej występuje z merlotem, cabernet franc  

i petit verdot, tworząc z nimi bordoski kupaż, do którego dopusz-

cza się również malbec i carmenere. Jego potencjał dostrzegli 

także Włosi i zmieszali go ze swoim rodzimym szczepem, san-

giovese – tym samym dali początek tak zwanym supertoskanom.  

W Hiszpanii z kolei często tworzy on parę z tempranillo.

Grona cechuje gruba skórka oraz ciemny miąższ, dzięki którym 

wina zyskują głęboką barwę, a ich potężna struktura i zawartość 

tanin zapewnia długowieczność niektórym egzemplarzom. Ku-

linarnie jest wspaniałym partnerem dla czerwonego mięsa oraz 

dojrzewających krowich serów, takich jak cheddar czy gouda. 

Potrafi dawać wina odpowiednie do codziennej konsumpcji, ale 

również te wybitne. Najbardziej cenione powstają w winnicach 

ulokowanych na lewym brzegu rzeki Żyronda w Bordeaux oraz  

w północnej części hrabstwa Napa, w Kalifornii. Poza Europą 

cabernet sauvignon odnalazł się znakomicie, wysuwając się na 

pierwsze miejsce w wielu krajach i większych regionach winiar-

skich, takich jak Chile czy wspomniana Kalifornia. Równie dobrze 

ma się na antypodach, gdzie w regionie Coonawarra, w Australii, 

oferuje wina o aromatach mentolowych i eukaliptusowych. W No-

wej Zelandii, w regionie Hawke’s Bay, oraz w Stellenbosch, w RPA, 

z cabernet wytwarza się wina na wzór tych z Bordeaux. 

SZCZEPY, KTÓRE KOCHAMY

A U T O R:

ADRIAN STRÓŻYK

Najsłynniejsza czerwona odmiana winorośli na świe-
cie uprawiana niemal w każdym winiarskim kraju.  
Charakterystyczne dla niego aromaty to czarna po-
rzeczka i cedr. Ojczyzną cabernet sauvignon jest Fran-

cja – w regionie Bordeaux wina z tego szczepu 
pozostają wzorcem dla producentów na całym 
świecie. Badania genetyczne wykazały, że jego 
rodzicami są sauvignon blanc oraz cabernet franc 
– równie popularne i międzynarodowe
 

Jego popularność wzrasta również w Argentynie, a wyprzedzają 

go tylko jego kompan z kupaży – malbec oraz bonarda.

Drogę do ogromnej popularności cabernet sauvignon, szczególnie 

poza Europą, niewątpliwie utorowała słynna „degustacja paryska” 

z 1976 roku. Inicjatorem wydarzenia był Brytyjczyk Steven Spur-

rier, wówczas właściciel firmy handlującej winami. Zadanie komisji 

złożonej z czołowych francuskich ekspertów polegało na ocenie 

w ciemno win z Kalifornii oraz Francji. Możemy się tylko domy-

ślać, jakie zdziwienie musiał wywołać werdykt jury, gdy pierwsze 

miejsce zajął Stag’s Leap Wine Cellars Cabernet Sauvignon 1973. 

Zdarzyło się to przecież w czasach, kiedy w Europie pokutowała 

opinia właściciela jednej z najbardziej cenionych winnic w Borde-

aux, barona Philippe’a de Rothschilda, według którego: „Wszystkie 

amerykańskie wina mają jedną wspólną cechę – smakują jak co-

ca-cola”. Ciekawostką jest fakt, że zwycięska butelka pochodziła 

z winnicy należącej do potomka polskich emigrantów – Warrena 

Winiarskiego. 

Warto też nadmienić, że amerykański Screaming Eagle Caber-

net Sauvignon z 1992 roku, który dostał 99 punktów od Parkera, 

jeszcze do niedawna zajmował I miejsce na podium najdrożej 

wylicytowanych win świata (butelka na aukcji charytatywnej osią-

gnęła cenę 500 tysięcy dolarów). Nieco dalej za nim – ale wciąż  

w czołówce – plasują się etykiety z Bordeaux, tworzone właśnie 

z cabernet sauvignon.

odcienie 
CABERNET 

SAUVIGNON
dojrzewające w beczkach 
złożone, harmonijne, szlachetne
(Bordeaux, Kalifornia, Toskania... cały świat) 

popularne wina z ciepłego klimatu, 
wybitne wina na wzór win 
bordeaux tworzone w wielu krajach

STYLE: UPRAWY NA ŚWIECIE:

Francja: Bordeaux (Pauillac, Margaux, Saint Estephe, Saint Julien; 

Langwedocja (VdP d’Oc); Włochy (Toscana IGT);  USA (Napa 

Valley);  Chile (Coachapoal, Colchagua); Australia (Coonawarra, 

Margaret River)
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cena regularna  52,99  
cena za 1L 70,65 zł

cena regularna 32,99
cena za 1 L  43,99 zł

SANTA CAROLINA 
CELLAR SELECTION 
CABERNET SAUVIGNON 
VALLE CENTRAL, CHILE

WOODHAVEN 
CABERNET SAUVIGNON 
CALIFORNIA, USA

LA LINDA 
CABERNET SAUVIGNON  
MENDOZA, ARGENTYNA

  wytrawne

  wytrawne

  wytrawne

Chilijskie aromatyczne wino 
o jasnym rubinowym kolorze 
i jedwabistych taninach, pełne 
czerwonych owoców i przypraw. 

Argentyńskie wino o głębokiej 
barwie i intensywnym bukiecie 
pełnym jeżyn, konfitur i pikantności 
ze stonowanym finiszem.Amerykańskie bardzo subtelne, 

ale wyraziste wino o aromatach 
fig, czarnych porzeczek, wiśni 
i cedru.

1.

2. 3.
przy zakupie 

2 butelek

4239
24 XI – 7 XII 2021

przy zakupie 
2 butelek

3999
24 XI – 7 XII 2021

przy zakupie 
2 butelek

2639
27 X – 9 XI 2021

Oferta dostępna 
dla uczestników 
Programu Kocham Wino. 
Rabaty nie łączą się 
i nie są naliczane punkty 
Programu. Regulamin 
dostępny u sprzedawcy.

SZCZEPY, KTÓRE KOCHAMY

Najlepsze ceny 
w Klubie Kocham Wino 

Pobierz aplikację

cena regularna 49,99
cena za 1L  66,65 zł

chłodniejszy klimat: 

czarna porzeczka, 

papryka, jeżyna, czarny 

pieprz, runo leśne

cieplejszy klimat: 

konfitura z czarnych porzeczek, 

jeżyna, mentol, papryka, 

ziemia, czarny pieprz

AROMATY
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Eleganckie, łaskoczące w podniebienie bąbelki, a może przyjemne orzeźwienie – 
co sprawia, że na punkcie szampana szaleje cały świat? 

Który jest najlepszy? Można o tym rozmawiać godzinami, dlatego stawiamy 
na najstarszy dom winiarski w Szampanii, który powstal już w 1584 roku – GOSSET.

Wszystkie szampany Gosset mają delikatny, choć bogaty bukiet.
Wytwarzane z klasycznych dla regionu szczepów winiarskich: 

pinot noir, pinot meunier, chardonnay, uprawianych na kredowo-wapiennych podłożach. 
Winogrona pochodzą wyłącznie z najdoskonalszych winnic premier cru i grand cru.

Ten najbardziej wyjątkowy napój na świecie może sprawić, że każdy dzień będzie szczególny. 
Właśnie dlatego powinniśmy go pić tak często, jak to możliwe, i spędzać czas, 

robiąc to, co kochamy.

Sylwester i Nowy Rok to doskonały czas na takie postanowienia!

Powitaj Nowy Rok 
z szampanem Gosset!
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kultowe wina świata

charakterystyka rocznika

zawartość alkoholu
12%

potencjał starzenia
Pomimo swojego wieku w momencie opuszczenia piwnicy cechuje się niezwykłą 

świeżością. Choć pełne oblicze ukaże dopiero za 2–3 lata, werwy nie zabraknie 

mu na pewno przez kolejną dekadę.

rok 2012 zaczął się w Szampanii wyjątkowo niefortunnie. Ulewne deszcze 

i niszczący grad w pierwszej połowie roku nie zwiastowały niczego dobrego, 

ale na szczęście wręcz idealne warunki pogodowe panujące w sierpniu pozwoliły 

wzorowo dojrzeć owocom, dzięki czemu zachowały niezachwiany balans 

pomiędzy kwasowością a słodyczą. 

winifikacja
Przewaga użycia 67% chardonnay nad 33% pinot noir oraz ponad pięcioletnie 

dojrzewanie na osadzie drożdżowym zaowocowały niezwykle świeżym i finezyjnym 

szampanem. Dosage na poziomie 8g/l pozwala zachować idealną równowagę 

pomiędzy świeżością i owocowością, a jednocześnie nie ukrywa przy tym prawdziwego 

charakteru wina.

szczepy
67% chardonnay
33% pinot noir

unikalny styl
Poprzez unikanie fermentacji malolaktycznej szampany Gosset zachowują swoją 

naturalną świeżość, zwiewność i owocowość. Jest to celowy zabieg niewielu 

domów szampańskich, co dodatkowo podkreśla wyjątkowość szampanów Gosset.

barwa
Złota, połyskująca, półprzeźroczysta

aromat
Wyraźne połączenie gruszki i brzoskwini, uzupełnione 

świeżością grejpfruta. Po chwili dołączają do nich nuty 

anyżu i lukrecji. 

smak
Od początku wypełnia usta wszechobecną gruszką, 

pomarańczą i grejpfrutem. Zaskakujący każdym kolejnym 

łykiem, po chwili otwiera się i pozwala wyczuć w sobie 

delikatną malinową nutę, by skończyć subtelnym słonawym 

posmakiem. 

wiekowa butelka
Aż do dzisiaj wina są prezentowane w zabytkowej butelce używanej od XVIII wieku 

przez szampan GOSSET. Butelka charakteryzuje się zaokrąglonymi bokami 

i ekstremalną elegancją – jej wzornictwo jest bardzo ekskluzywne i pojawiło się 

w kolekcji starych butelek wspomnianej rodziny.

food pairing

temperatura serwowania
12OC

terroir

Będzie doskonałym towarzyszem do pieczonych ryb, jak okoń czy sola. 

Idealnie uzupełni zarówno lekką sałatkę z kurczakiem, jak i grillowanego 

kurczaka w sosie cytrynowym.

Pisząc o szampanach, nie sposób nie wspomnieć o niepowtarzalnym 

na całym świecie terroir. Gosset łączy w sobie najlepsze cru’s z regionu 

Marne (grands crus i premiers crus). 

cena regularna 449,- 
cena za 1L  598,67  

Oferta dostępna dla uczestników Programu Kocham Wino. 
Rabaty nie łączą się i nie są naliczane punkty Programu. 

Regulamin dostępny u sprzedawcy.

cena 
Kocham Wino

40410
z Kartą 

Burgundową

Najlepsze ceny 
w Klubie Kocham Wino 

Pobierz aplikację

GOSSET 
GRAND MILLESIME 
BRUT
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kultowe wina świata

idealny na każdą okazję

zawartość alkoholu
12%

potencjał starzenia
Jeśli chcesz cieszyć się jego zwiewnością i lekkością, będzie idealny do picia 

już w momencie zakupu. Do 3–4 lat z pewnością zachowa swoją spontanicz-

ność, z myślą o której został stworzony.

Szampany Gosset uświetnią każdą uroczystość i nadadzą znaczenie wszelkiej 

sposobności. Jak mawiał Napoleon Bonaparte: „Jeśli wygrywasz, zasługujesz 

na szampana, jeśli przegrywasz, zwyczajnie go potrzebujesz”.

winifikacja
Bazę tego szampana stanowią trzy najbardziej charakterystyczne dla Szampanii 

szczepy winogron: pinot noir, pinot meunier i chardonnay (z przewagą pinot noir). 

Po upływie co najmniej czterech lat spędzonych na dojrzewaniu na osadzie wino trafia 

do sprzedaży. Dosage jest na poziomie 4,8 g/l, co klasyfikuje go jako extra brut.
Szampan NV
Pomysł na szampany NV (non vintage) zrodził się z chęci zapewnienia klientom 

stałej jakości i smaku, do którego się przyzwyczaili. Tak, aby sięgając po znaną 

butelkę, co roku cieszyć się jej niezmiennym smakiem – bez niespodzianek 

i rozczarowań. Bardzo często szampan NV ukazuje styl danego domu 

szampańskiego.

barwa
Blada, lekko złotawa, z długo utrzymującym się musowa-

niem, aromat
Niesamowicie świeży, łączący zapach białych kwiatów, 

akacji oraz soczyście dojrzałej gruszki.

smak
Idealnie odzwierciedla aromat, uzupełniając go o smak 

dojrzałej mirabelki i brzoskwini. To bardzo orzeźwiający 

szampan, ale nie brak mu też elegancji, którą zawdzięcza 

co najmniej 48 miesiącom dojrzewania na osadzie.

food pairing

temperatura serwowania
6–7OC

apelacja
AOC CHAMPAGNE

Zaprojektowany do picia spontanicznego” – tak mawia o nim mistrz piwnicy 

Gosset Gabrielle Malagu. Idealnie sprawdzi się jako aperitif, urozmaici spotkania 

z przyjaciółmi, a także stanie się dobrym towarzyszem rozmaitych przekąsek.

Jeśli mówimy o szampanie, oczywiście myślimy o Francji – a dokładnie o najdalej 

wysuniętym na północ regionie winiarskim tego kraju.  Najsłynniejsze szampany 

pochodzą z miejscowości Aÿ, Hautvillers i Épernay. To właśnie w Aÿ powstaje Gosset.

cena regularna 299,-  
cena za 1L  398,67

Oferta dostępna dla uczestników Programu Kocham Wino. 
Rabaty nie łączą się i nie są naliczane punkty Programu. 

Regulamin dostępny u sprzedawcy.

cena 
Kocham Wino

26910
z Kartą 

Burgundową

Najlepsze ceny 
w Klubie Kocham Wino 

Pobierz aplikację

CHAMPAGNE 
GOSSET EXTRA 
BRUT 

szczepy
67% chardonnay
33% pinot noir

A U T O R:

DAMIAN BUDZIAK
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winnica miesiąca

Przepisem na sukces jest spotkanie 
historii, tradycji 

i nowoczesnej technologii.

A U T O R K A:

MONIKA STEPIEŃ

Hiszpania jest trzecim największym producentem winiarskim na świecie. 
Czerwone wina pochodzące z tego kraju uznawane są za jedne z najlepszych 
na Półwyspie Iberyjskim, a tradycja uprawy winorośli sięga tam czasów Fenicjan. 

La Rioja jest najbardziej rozsławioną apelacją i jednocześnie najmniejszym 
autonomicznym regionem Hiszpanii – obejmuje jedynie 1% jej powierzchni.  

Region warto odwiedzić jesienią, kiedy winnice mienią się odcieniami czerwieni, złota, 
fioletu i pomarańczy. Zapraszamy zatem do wspólnej podróży po winnicach tego regionu, 

który jest uprzywilejowanym terroir do uprawy i wytwarzania win najwyższej jakości, 
z producentem Baron de Ley, który pielęgnuje i docenia swoje dziedzictwo.
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winnica miesiąca 

Początek działalności. Budynek winiarni 

znajduje się w posiadłości Finca de Imas 

i przylega do XVI-wiecznego benedyktyńskiego 

klasztoru, byłej fortecy; to tutaj obecnie mieści się 

główna siedziba Barón de Ley.

Wejście firmy na 

giełdę w Hiszpanii.

Barón de Ley zdobywa dwa trofea 

w Międzynarodowym Konkursie (ISWC).

Pierwsze międzynarodowe sukcesy 

Barón de Ley, których efektem jest 

rozszerzenie produkcji win premium.

Magazyn „Forbes” zalicza BDL 

do grona 200 najlepszych małych 

firm na świecie.

Pojawienie się pierwszego rocznika 

Baron de Ley Reserva na rynku; 

wino staje się jednym ze sztandarowych 

produktów tego producenta.

Do zespołu dołącza Gonzalo Rodriguez, 

który zachęca do zmiany filozofii wytwarzania 

wina oraz powrotu do lokalnych odmian.

Prowadzone są zakrojone na szeroką 

skalę inwestycje dotyczące zakupu 

gruntów pod nowe plantacje autochto-

nicznych odmian winorośli.

Zostaje wybudowana druga co 

do wielkości piwnica do starzenia win 

na świecie (dziś jest w stanie pomieścić 

31 tys. beczek).

1985

1997

2004

1995

2003
1990

2000

2008

2018krótki rys 
historyczny
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Poznajmy ten wyjątkowy tandem winemakerów:

PABLO TASCON
Dyrektor Techniczny i Główny Winemaker, którego motto brzmi:

„Wierzę, że świetne wina zaczynają się 
od wspaniałych winnic, szukam charakteru 
i czystości”. 

Pablo, jako jeden z najbardziej obiecujących enologów w Hiszpanii, 

nieustannie demonstruje bogate doświadczenie w uprawie winorośli,  

a w szczególności na nietypowych glebach, które łączy z różnymi 

technikami winifikacji i starzenia. Rezultatem tych starań są eleganckie, 

świeże i czyste wina – reprezentatywne dla kraju, z którego pochodzą.

GONZALO RODRIGUEZ 
enolog, którego motto brzmi:

„Wino jest jak diament, możesz je szlifować, 
aż osiągniesz coś pięknego”.

Gonzalo jest pionierem hiszpańskiej enologii. W latach 80. został uzna-

ny za jednego z najlepszych winiarzy w Ribera del Duero. W latach 

90. doradzał różnym winnicom Riojy, co pozwoliło mu uczestniczyć  

w awangardowych projektach winiarskich. Dołączył do Barón de Ley  

w 2000 roku i zaczął uprawiać mniej popularne autochtoniczne odmia-

ny, co stanowiło punkt zwrotny w filozofii winiarskiej tego producenta.

Jaki jest przepis na sukces Barón de Ley? 
Spotkanie historii, tradycji i nowoczesnej 
technologii. 

Jak to wygląda w praktyce? 

Zacznijmy od początku. Grona do wytwarzania najlepszych win po-

chodzą z ponad 600 hektarów winnic usytuowanych w różnych subre-

gionach. Zróżnicowanie regionu definiuje produkcję wina. Poprzez 

wykorzystanie rozmaitych lokalizacji winnic, mikroklimatów, gleby i od-

miany winorośli, które Rioja ma do zaoferowania, producent uzyskuje 

wina najwyższej jakości, charakteryzujące się unikalną osobowością.

Kolejnym ważnym etapem są zbiory – 1,8 miliona kilogramów wino-

gron w każdym roczniku; zbieranych ręcznie oraz starannie selekcjo-

nowanych, dzięki czemu do wytwarzana wina trafiają tylko najlepszej 

jakości grona. 

Baron de Ley specjalizuje się w winach Reserva i Gran Reserva, honoru-

jąc tym samym tradycyjne podejście do długiego starzenia w beczkach 

z francuskiego i amerykańskiego dębu.

Nowoczesność i pomysłowość to znaki rozpoznawcze winemakerów 

Baron de Ley, którzy prowadzą projekty dotyczące innowacji produk-

cji, śmiało eksperymentują z technologią winiarstwa, uprawiają nowe  

i mniej popularne odmiany winorośli, a także stosują rodzime drożdże 

fermentacyjne, nadające winom unikalną osobowość.

Rioja, jak wiele innych regionów winiarskich, stała się areną stylistycznych rywalizacji 
pomiędzy tradycjonalistami a modernistami. Baron de Ley stawia na własne winnice, 

limitowaną produkcję, koncepcję wypuszczania win z pojedynczych winnic 
oraz zachowanie unikalnej osobowości, która cechuje charakter i stanowi o klasie regionu. 

cena regularna  145,-
cena za 1L 193,33

cena regularna 59,99
cena za 1L  79,99

BARON DE LEY 
CLUB PRIVADO 
DOCa RIOJA, HISZPANIA

BARON DE LEY 
GRAN RESERVA 
DOCa RIOJA, HISZPANIA

BARON DE LEY 
VARIETAL MATURANA   
DOCa RIOJA, HISZPANIA

  wytrawne

  wytrawne
  wytrawne

1.

2. 3.
cena regularna 93,99
cena za 1L  125,32

cena 
Kocham Wino

5399
z Kartą 

Burgundową

cena 
Kocham Wino

13050
z Kartą 

Burgundową

cena 
Kocham Wino

8459
z Kartą 

Burgundową
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na świąteczny 
stół

Wino

To wino ma szerokie spektrum smaków, a przez to i zastosowań. 

Tak wiem – w tym miejscu powinno znaleźć się jedno danie świątecz-

ne, do którego to wino będziemy szczególnie polecać na święta 

(bazując oczywiście na własnej wiedzy sommelierskiej i doświadczeniu). 

Ale, Kochani – to naprawdę jest butelka, tak pięknie i harmonijnie skom-

ponowana, że jeśli macie realny budżet tylko na jedno białe 

wino do całej kolacji – to tę butelkę możecie brać śmiało. W ciemno. 

Na moją odpowiedzialność. Będzie pasować. Każdy z tych flagowych 

alzackich szczepów ofiarowuje to co ma w sobie najlepszego – 

od wyważonej kwasowości rieslinga po subtelną kwiatowość gewürtz-

traminera. I każdy z tych składowych szczepów będzie niczym puzzel 

idealnie wkomponowujący się w misterną układankę świątecznych dań. 

Najbardziej charakterystyczny dla Chile szczep winogron lubi się 

z przeróżnymi kompozycjami ziół. A cóż bardziej aromatycznie 

ziołowego i świątecznego niż kawał dorodnego i solidnego schabu 

nadziewanego wędzonymi (ale takimi naprawdę wędzonymi, a nie 

tylko suszonymi) śliwkami obtoczony w pachnącym tymianku, rozma-

rynie, papryce i pieprzu. A potem tylko hyc do rękawa, do piekarnika, 

i voila. Tak przygotowany schab podany z kieliszkiem beczkowanego 

carmenere – to połączenie trafione 11 na 10. 

A U T O R K A: ALICJA TURUK

cena 
Kocham Wino

5939
z Kartą 

Burgundową

cena 
Kocham Wino

6299
z Kartą 

Burgundową

HUGEL GENTIL 
AC ALSACE, FRANCJA
cena za 1 L 87,99  79,19

VENTISQUERO 
QUEULAT CARMENERE 
GRAN RESERVA
VALLE DEL MAIPO, CHILE
cena za 1 L 93,32 83,99

  wytrawne

 gewürztraminer, sylvaner,   
     pinot gris, riesling i muscat

  wytrawne

 carmenere

1.

2.

Alzackie antidotum 
dla niezdecydowanych

Chile na polskim, tradycyjnym 
świątecznym stole?A jakże! 

Najlepsze ceny 
w Klubie Kocham Wino 

Pobierz aplikację
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Przygotuj kawę i odstaw ją do ostudzenia. Schłodzoną kawę i wino marsala umieść w misce, 
wymieszaj do połączenia składników. Oddziel białka od żółtek i ubij je na sztywną pianę. 
Żółtka zmiksuj z cukrem do otrzymania puszystej jednolitej masy. Mascarpone wymieszaj 
drewnianą łyżką lub ubij mikserem w osobnej misce (do uzyskania kremowej konsystencji), 
następnie połącz je z żółtkami. Ubite wcześniej białka dodaj do masy mascarpone i delikatnie 
wymieszaj łyżką bądź szpatułką (aby zminimalizować ryzyko opadnięcia piany). Zanurz 
połowę biszkoptów w mieszance kawy i marsali. Ostrożnie ułóż je na dnie szklanego 
naczynia i równomiernie przykryj połową masy mascarpone, a następnie posyp kakao. 
Zacznij wykładanie drugiej warstwy biszkoptów i masy marcarpone. Wstaw tiramisu 
do lodówki na co najmniej 4 godziny. Przed podaniem wierzch deseru oprósz pozostałym 
kakao. Opcjonalnie dodaj wiórki czekoladowe.

Tiramisù al Marsala
przepis na tradycyjny włoski deser

przygotowanie

MARSALA SUPERIORE 
GARIBALD DOLCE 
DOP MARSALA, WŁOCHY 
 cena za 1 L  79,99 zł  63,99 zł

MARSALA  
#sycylijskisznyt
Marsala to rodzaj wzmacnianego wina, które ma wyższą zawartość alkoholu niż zwykłe wino, ponieważ 
w czasie fermentacji dodaje się do niego tzw. spirytus gronowy. Wina wzmacniane, w tym marsala, 
są w większości słodkie, więc często używa się ich do przygotowania tradycyjnych włoskich deserów 
(takich jak tiramisu i zabaglione). Marsala sama w sobie jest oczywiście znakomita, ale dodana  
do potraw potęguje ich smak. Święta to doskonały moment, aby spróbować marsali (rozgrzeje każdego 
w chłodny zimowy wieczór) albo na jej bazie przygotować prawdziwy włoski deser.

Zatem do dzieła – pora na tiramisu! 

Carlo Pellegrino jest wiodącym producentem 

marsali na Sycylii. Winiarnia produkuje marsalę 

od 1980 roku, zgodnie z tradycją. Słynie z win 

o wysokiej jakości i różnorodnych stylach. 

A U T O R K A:

MONIKA PAWŁOWICZ

cena 
Kocham Wino

4799
27X - 23XI 2021

składniki

300 g podłużnych biszkoptów

500 g serka mascarpone

4 średnie jajka

100 g cukru

300 g kawy (najlepiej espresso)

2 łyżki Pellegrino Marsala DOC

ciemne kakao (do oprószenia deseru)
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Sylwester
Każde państwo ma swoje tradycje, z których każda ujawnia coś o danej kulturze, 

czasie i miejscu. Uważam, ze szczególnie pięknie obrazuje to SYLWESTER  - 

święto obchodzone na prawie każdym kontynencie tej samej nocy – 

niezależnie od stref czasowych, oczywiście.

STRZELA KOREK WINA MUSUJĄCEGO!

A U T O R K A:

MONIKA PAWŁOWICZ

Sylwestrowe tradycje:
Hiszpania  Zjedz 12 winogron o północy.

Brazylia  Złóż ofiarę bogini morza.

Dania  Stłucz talerz o drzwi sąsiada.

Szkocja  Zaproś przystojnego 
mężczyznę do swojego domu.

Ekwador  Spal kukłę.

Irlandia  Umieść jemiołę pod poduszką.

Chile  Świętuj na cmentarzu.

Argentyna  O północy stań na lewej nodze.

Obyczaje panujące w różnych krajach związane 

z wybiciem północy 
są – jak widać – zróżnicowane i fascynujące, 

jednak bez względu na to, gdzie wówczas jesteśmy, 

STRZELA KOREK 
WINA MUSUJĄCEGO!

Najczęściej otwieranym w tym momencie winem musującym 
jest z pewnością szampan – i to właśnie mój numer jeden 

na sylwestrową imprezę u znajomych!

A jeśli szampan, 
to oczywiście GOSSET!

Delikatny, lecz szczodry. Oferuje wielowarstwowy 

smak orzechów, grzanek i subtelny dotyk cytrusów 

oraz wytrawny mineralny finisz. Gossety są wyjątko-

we, gdyż podczas ich produkcji unika się fermentacji 

malolaktycznej, co zdecydowanie dodaje im rześko-

ści i sprawia, że cieszą nasze podniebienia!

Pamiętaj! Dzisiaj szampan to nie tylko synonim świę-

towania – to także trunek, który może uczynić każdy 

dzień specjalnym.



– 48 – – 49 –

Jeśli tej nocy przypadnie Ci rola kierowcy, pamiętaj, że nie musisz 

odmawiać sobie bąbelków – w naszej ofercie znajdziesz bogaty 

wybór bezalkoholowych wystrzałowych propozycji!

NOSECCO SPUMANTE
to bezalkoholowe francuskie wino z miękkimi bąbelkami, 

o zapachu intensywnych owoców i białych kwiatów. 

Procenty z pewnością nie uderzą Ci do głowy!

Jesteśmy w Polsce, więc przede wszystkim powinno 
być obficie, błyszcząco i z bąbelkami!

Życzę Wam udanej zabawy! 
przy kieliszku ulubionego wina bądź czegoś mocniejszego. 
Na zdrowie!
    Monika

cena 
Kocham Wino

5669
z Kartą 

Burgundową

cena 
Kocham Wino

7019
z Kartą 

Burgundową

W sylwestrowym klimacie prezentuje się również 

Stars Cava Rose – ozdobiona brokatem etykieta 

bez wątpienia wprowadza nas w noworoczny klimat.

CAVA BRUT STARS 
TOUCH OF ROSÉ 

jest tworzona zgodnie z tradycyjną metodą, gdzie 

druga fermentacja odbywa się przez 12 miesięcy 

w butelce. Dzięki temu jej aromat jest delikatny, 

kwiatowy i owocowy, a przy tym trwały i elegancki. 

           A co, jeśli wybiorę się na sylwestrową imprezę pod chmurką? 

           Prosecco lub cava sprawdzą się tutaj znakomicie, ale… tylko w sylwestrowej butelce! 

           I żeby nie powiało nudą – wersja ROSE!

BRILLA PROSECCO ROSE! 
To dla mnie diamenty w butelce i uosobienie włoskiego dolce vita – z różanymi akcentami 

i delikatną wiśniową nutą łaskoczącą podniebienie. Niezwykle świeże, ale z aksamitnym 

charakterem, zapewnia trwałe bąbelki i długi finisz. To prosecco wybieram nie tylko 

ze względu na smak, ale także sylwestrowy styl. Faktura butelki przypomina diamenty, 

ze szczególnym naciskiem na diamenty w kształcie gruszki, będące synonimem 

wysokiej klasy biżuterii i jej czystości.

2. 4.

5.3.
cena 

Kocham Wino

2969
z Kartą 

Burgundową

cena 
Kocham Wino

58410
z Kartą 

Burgundową

cena regularna  649,-  
cena za 1L 865,33

cena regularna  62,99  
cena za 1L 83,99 

cena regularna  77,99  
cena za 1L 103,99 

cena regularna  32,99  
cena za 1L 43,99 

Jeśli jednak zostanę w domu, na romantyczną 

sylwestrową kolację wybieram Ferrari Trento DOC. 

A skoro to specjalna okazja, sięgam po moje ulubione

GIULIO FERRARI 

To niezwykłe wino jest hołdem dla Giulia Ferrari. 

Butelkowane tylko w najlepszych rocznikach 

i pochodzące z jednej winnicy – Maso 

Pianizza. Jest starzone na osadzie 

ponad 10 lat, ale wciąż zachowuje 

świeżość i rześkość. 
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Magazyn bezpłatny, dostępny w sieci sklepów Centrum Wina. Wszystkie ceny zostały wyrażone w złotych. AMBRA BRANDS SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo  
do zmiany cen asortymentu zawartego w niniejszym magazynie i limitowanie wielkości sprzedaży poszczególnych towarów. Roczniki win znajdujące się na zdjęciach mogą różnić się 
od roczników win dostępnych w sprzedaży. Oferta ważna jest w terminach podanych w Magazynie lub do wyczerpania zapasów. 
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ZAPRASZAMY DO NASZYCH SKLEPÓW:

BYDGOSZCZ: CH Zielone Arkady, ul. Wojska Polskiego 1 | Galeria Pomorska, ul. Fordońska 141 GDAŃSK: Galeria Bałtycka, al. Grunwaldzka 141 |  Forum Gdańsk, Targ Sienny 7 

GDYNIA: Galeria Riviera, ul. Kazimierza Górskiego 2 | Sklep Firmowy, ul. Świętojańska 13 GLIWICE: CH Arena, ul. Jeziorańskiego 1 JANKI k/WARSZAWY: CH Janki, ul. Mszczonowska 3  

KATOWICE: Silesia City Center, ul. Chorzowska 107 | Galeria Katowicka, ul. 3 Maja 30 KIELCE: Galeria Korona ul. Warszawska 26 KRAKÓW: Galeria Krakowska, ul. Pawia 5 | 

CH Zakopianka, ul. Zakopiańska 62 | CH Serenada, al. Gen. T. Bora-Komorowskiego 41; LEGIONOWO: Centrum Wina – INNY ŚWIAT, ul. Jagiellońska 8 | LESZNOWOLA: Magdalenka, ul. Słoneczna 314 | 

LUBLIN: CH Felicity, al. Wincentego Witosa 32  POZNAŃ: CH Posnania, ul. Pleszewska 1 | CH Stary Browar, ul. Półwiejska 42 | WARSZAWA: Westfield Arkadia, al. Jana Pawła II 82 | Galeria Mokotów, 

ul. Wołoska 12 | CH Reduta, Aleje Jerozolimskie 148 | CH Targówek, ul. Głębocka 15 | CH Wileńska, ul. Targowa 72 | Galeria Północna, ul. Światowida 17 | CH Promenada, ul. Ostrobramska 75C | 

Sklep Firmowy ul. Puławska 336 | The Warsaw Hub, rondo Daszyńskiego 2B  BIELANY WROCŁAWSKIE: CH Aleja Bielany, ul. Czekoladowa  7–9 WROCŁAW: CH Borek, ul. Hallera 52 | 

Galeria Dominikańska, Plac Dominikański 3 | CH Magnolia, ul. Legnicka 58 | Pasaż Grunwaldzki, Plac Grunwaldzki 22, CH Swoja Olimpia, ul. Swojczycka 69

cena regularna  74,99  
cena za 1L 99,99

przy zakupie 
2 butelek

5999
8–24 XII 2021

BEPIN DE ETO 
DOCG CONEGLIANO VALDOBBIADENE 

PROSECCO SUPERIORE, WŁOCHY

  wytrawne

 glera



WesołychŚwiąt!

Ho!
Ho! Ho!


