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Szanowni Państwo,
drodzy Klienci i Przyjaciele MineWine. Wielkimi krokami zbliża się czas, w którym 

zakróluje tylko dobre wino! Niejedno zapewne otrzymamy, niejedno wręczymy 

w ramach niezobowiązującego, jakże sympatycznego prezentu, niejedno, 

wreszcie, otworzymy. 

Wraz z zespołem MineWine już po raz dziesiąty będziemy mieli ogromną 

przyjemność doradzać Wam w wyborze win na świąteczny stół i upominki, 

którymi zechcecie obdarować swoich najbliższych, przyjaciół, a także partnerów 

biznesowych czy współpracowników. 

Na stronach tegorocznego katalogu znajdziecie szczególne rekomendacje, 

wina bliskie naszemu sercu – zapewne część z nich zagości i na naszych stołach, 

aby podkreślić smak wyjątkowych, wigilijnych potraw.

Na tym jednak oferta MineWine się nie kończy. W salonach markowanych 

naszym logo znajdziecie Państwo znacznie więcej win, które zaspokoją Wasz gust 

i oczekiwania. Zarówno ja, jak i zespół doradców, jesteśmy do Waszej dyspozycji. 

Tradycyjnie też pragnę złożyć Państwu życzenia spokojnych i radosnych 

świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie bliskich, koniecznie 

z kieliszkiem znakomitego wina w dłoni!

Zapraszamy do współpracy.
Sławek Komiński 

z zespołem MineWine.pl



Finca Tresolmos Verdejo Classic
Wino, będące znakomitą interpretacją białej, hiszpańskiej odmiany 

winogron - verdejo. Zachwyca intensywnym aromatem dojrzałych 

owoców egzotycznych, słodkich gruszek, z lekkim, ziołowym 

akcentem. W ustach choć miękkie, to bardzo orzeźwiające 

i potwierdzające swój niezwykle owocowy charakter.

cena: 45 zł

Viña Adaja Verdejo
Kolejne wino stworzone z aromatycznej odmiany, verdejo. Pachnie 

płatkami róż, owocami tropikalnymi, liśćmi porzeczki i dojrzałymi 

cytrusami. Na podniebieniu eksploduje świeżością, zachwyca żywą 

kwasowością, pozostawiając w ustach długi posmak.

cena: 39 zł
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HISZPANIA
APELACJA: DO RUEDA

HISZPANIA
APELACJA: DO RUEDA



Just for Fun Primitivo
Idealne na każdą okazję wino, wyprodukowane z bardzo 

popularnego w ostatnich latach szczepu, primitivo. Zdominowane 

przez aromat dojrzałych czerwonych owoców, słodkich śliwek, 

z nutą czekolady. W ustach krągłe, miękkie, lekko słodkawe 

i niezwykle przyjazne podniebieniu.

cena: 39 zł
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WŁOCHY
REGION: APULIA
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REGION: APULIA

Albea Petranera Primitivo
Primitivo uwodzące wzrok głęboką, ciemnoczerwoną barwą. Jego 

aromat przywodzi na myśl dojrzałą czarną porzeczkę i ciemne słodkie 

wiśnie skąpane w deserowej czekoladzie. W ustach dobrze zbudowane, 

krągłe i niezwykle eleganckie, o przyjemnej, słodko-pikantnej nucie.

cena: 75 zł



Martinez Lacuesta Fermentado en Barrica Viura
Fermentowana w dębowej beczce biel, stworzona w stu procentach 

z popularnej hiszpańskiej odmiany viura. Zachwyca oko czystą, 

jasnożółtą barwą. Emanuje słodkim aromatem akacji, banana, z wyraźnie 

wyeksponowaną nutą dębu. W ustach choć dobrze zbudowana i łagodna, 

to jednak zaskakuje piękną świeżością i dyskretnie słodkim fi nałem.

cena: 49 zł
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HISZPANIA
APELACJA: DOC RIOJA

Martinez Lacuesta Crianza
Klasyczna propozycja z prestiżowego hiszpańskiego regionu, 

zbudowana na bazie odmiany tempranillo, z niewielkim dodatkiem 

graciano i mazuelo, dojrzewająca w dębowych beczkach 18 miesięcy. 

Urzeka głębokim aromatem słodkich czerwonych owoców, przypraw 

korzennych, z kakaowo-kokosowym tłem. W ustach harmonijne, lekko 

pikantne, o krągłej, miękkiej taninie i długim fi nale.

cena: 59 zł

HISZPANIA
APELACJA: DOC RIOJA



Cadia Barbera d’Alba
Aromatyczna barbera o ciemnorubinowej barwie. Jej zapach 

zdominowały wyraźne akcenty świeżych, czerwonych owoców, 

z delikatnym ziemistym tłem. Na podniebieniu niezwykle żywa, lekka, 

choć przy tym skoncentrowana i z przyjmenym długim posmakiem.

cena: 59 zł
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WŁOCHY
REGION/APELACJA: 
PIEMONT/BARBERA 
D’ALBA DOC

Cadia Nebbiolo d’Alba
Wino z legendarnej piemonckiej odmiany nebbiolo o pięknej, lekko 

transparentnej czerwonej barwie. Emanuje aromatem śliwek, jeżyn, 

z wyraźnym akcentem poszycia leśnego. W ustach niezwykle żywe, 

zachwycające lekkością, ale i doskonałą koncentracją, o pięknie 

wyważonej kwasowości i taninie.

cena: 79 zł
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WŁOCHY
REGION/APELACJA: 

PIEMONT/NEBBIOLO 
D’ALBA DOC



8

PORTUGALIA
APELACJA: DOURO DOC

Rede Reserva Tinto
Kupaż trzech endemicznych odmian portugalskich: touriga nacional, 

touriga franca i tinta roriz. W barwie ciemnorubinowy. Pachnie 

dojrzałymi, czerwonymi owocami, z lekkim dotknięciem deserowej 

czekolady. Na podniebieniu miękki, harmonijny, o lekko słodkawej, 

niezwykle przyjaznej nucie.

cena: 45 zł

Rede Tinto
Proste, ale jakże przyjemne czerwone wino z północnej Portugalii, 

powstałe z odmian  touriga nacional, touriga franca i tinta roriz. 

Emanuje aromatem czerwonych owoców i świeżych ziół. Swoją 

lekkość i wyraźny owocowy charakter potwierdza także w ustach.

cena: 39 zł

PORTUGALIA
APELACJA: DOURO DOC
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Pasta Zaccagni – MIGLIANICO – ABRUZJA
Największą chlubą Abruzji, oprócz win, są wytwarzane tam makarony. Zaccagni to jeden 

z producentów potwierdzających tę tezę. Sekret smaku ich produktów to najwyższej 

jakości ziarna zbóż, krystalicznie czysta woda ze źródła w apenińskim masywie Majella 

oraz powolny i ostrożny proces suszenia makaronu w niskiej temperaturze.

cena: 15 zł
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Oliwa Hejul – RIOJA - HISZPANIA
Hejul to niewielki, rodzinny projekt, którego autorzy postawili 

sobie za cel produkcję najwyższej jakości oliwy z oliwek 

z pierwszego tłoczenia. Ich gaje oliwne, w hiszpańskim regionie 

La Rioja, uprawiane są zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju i poszanowaniem praw natury. 

cena: 55 zł

Oliwa Quinta Santa Eufemia - DOURO - PORTUGALIA
Doskonała oliwa powstająca ze starych drzew oliwnych 

rosnących w portugalskim regionie Douro. Dobrze zbudowana, 

zdominowana przez aromat świeżych oliwek, z pięknym, 

owocowo-ziołowym tłem i lekko pikantną nutą.

cena: 55 zł 
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Kawa Soave, Sermeo – SYCYLIA – WŁOCHY
Delikatna kawa składająca się w 70% z odmiany arabica, uzupełnionej 

robustą. Krótki proces wypalania ziaren powoduje, że kawa nie ma choćby 

cienia goryczy. Ten aksamitny, aromatyczny napój zaskakuje gładkim, 

słodkawym fi niszem i działa niezwykle pobudzająco,

cena: 25 zł / 250g

Czekolada Modica, Antica Dolceria Rizza – SYCYLIA – WŁOCHY
Czekolada Modica jest produkowana nieprzerwanie od 1935 roku przez jednego 

z dwudziestu najlepszych włoskich producentów czekolad. Obecnie wytwarza 

ją czwarte pokolenie właścicieli, według wciąż niezmienionego, oryginalnego 

przepisu – ręcznie,  wyłącznie ze składników naturalnego pochodzenia. 

Nie zawiera dodatkowych tłuszczów roślinnych i konserwantów. To idealna 

propozycja dla wegan i osób uczulonych na gluten.

cena: 18 zł
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56zł 56zł

76zł

ZESTAW 1
• Opakowanie kartonowe;
• Wino Just for Fun Primitivo,

IGP Puglia;
• Wypełnienie i ozdoby

świąteczne.

ZESTAW 3
• Opakowanie kartonowe;
• Wino Martinez Lacuesta 

Crianza, DOC Rioja;
• Wypełnienie i ozdoby

świąteczne.

ZESTAW 2
• Opakowanie kartonowe;
• Wino Viña Adaja Verdejo,

DO Rueda;
• Wypełnienie i ozdoby

świąteczne.

ZESTAW 4
• Opakowanie kartonowe;
• Wino Viña Adaja Verdejo,

DO Rueda;
• Wino Just for Fun Primitivo

IGP Puglia;
• Wypełnienie i ozdoby

świąteczne.

ZESTAW 4
• 
• 

• 

• 

109zł
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169zł

169zł
139zł

144zł

ZESTAW 5
• Opakowanie kartonowe;
• Wino Cadia Nebbiolo d’Alba, 

DOC;
• Wino Cadia Barbera d’Alba,

DOC;
• Wypełnienie i ozdoby

świąteczne.

ZESTAW 8
• Opakowanie kartonowe;
• Wino Cadia Barbera 

d’Alba, DOC;
• Oliwa Hejul 500ml;
• Kawa Sermeo 250g;
• Wypełnienie i ozdoby

świąteczne.

ZESTAW 6
• Opakowanie kartonowe;
• Wino Martinez Lacuesta

Crianza, DOC Rioja;
• Wino Martinez Lacuesta 

Fermentado en Barrica,
DOC Rioja;

• Wypełnienie i ozdoby
świąteczne.

ZESTAW 7
• Opakowanie kartonowe;
• Wino Petranera Primitivo, 

IGP Puglia;
• Makaron Zaccagni Tagliatelle/

Spaghetti 500g;
• Czekolada Modica 100g;
• Wypełnienie i ozdoby 

świąteczne.
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ZESTAW 9
• Taca kartonowa;
• Wino Martinez Lacuesta Fermentado en Barrica, DOC Rioja;
• Oliwa Hejul 500 ml;
• Makaron Zaccagni Tagliatelle/Spaghetti 500g;
• Kawa Sermeo 250g;
• Wypełnienie i ozdoby świąteczne.

ZESTAW 10
• Taca kartonowa;
• Wino Petranera Primitivo, IGP Puglia;
• Oliwa Quinta Santa Eufemia 500 ml;
• Czekolada Modica 100g;
• Kawa Sermeo 250g;
• Wypełnienie i ozdoby świąteczne.

175zł

209zł
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Torebka 
prezentowa-wzory
cena: 6 zł 

Skrzynka 
drewniana 
na 3 butelki
cena: 36 zł 

Skrzynka 
drewniana 
na 1 butelkę
cena: 18 zł 

Skrzynka 
drewniana 
na 2 butelki
cena: 26 zł 

Torebka 
prezentowa-kolor
cena: 6 zł 

Pudełko ozdobne 
na 1 butelkę
cena: 12 zł 

Pudełko
usztywnione
na 2 butelki
cena: 27 zł 

Pudełko
usztywnione
na 3 butelki
cena: 29 zł 
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Zapraszamy do naszych sklepów:

Centrum Handlowe ETC
ul. Poznańska 6, 62-020 Swarzędz-Jasin

telefon: +48 604 623 303
Arkadiusz Komiński - a.kominski@minewine.pl

Łukasz Wojciechowski - l.wojciechowski@minewine.pl

Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Poznań-Plaza”
ul. Drużbickiego 2, 61-693 Poznań

telefon: +48 61 656 33 32
Katarzyna Józefiak - k.józefiak@minewine.pl

Małgorzata Hybowska - m.hybowska@minewine.pl
Marta Kaszyńska - m.kaszynska@minewine.pl

Właściciel: Sławomir Komiński - s.kominski@minewine.pl

Logistyka: Kamil Mączkowski - k.maczkowski@minewine.pl


