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Szanowni Państwo
Gdy w 2009 roku inaugurowałem projekt MineWine.pl moim marzeniem było nawiązanie
prawdziwej i szczerej relacji z klientami – z Państwem. Dziś, w roku 2017 wiem, że to
marzenie się spełnia. Wielu z Was mogę bez wątpienia nazwać Przyjaciółmi MineWine
i śmiało dodać, że to dzięki Wam istniejemy, rozwijamy się i udoskonalamy ofertę
selekcjonowanych win. Dziś, z ogromną radością, przekazuję w Wasze ręce kolejną już
edycję świątecznego katalogu MineWine.pl.
Samo pisanie, że wigilijny wieczór jest czasem wyjątkowym, to za mało. Magia tej chwili
gromadzi nas przy jednym stole w pełnej miłości, radosnej atmosferze. Mnogość wyśmienitych
potraw, które uświetniają ten czas podkreślmy również znakomitym winem. Jak co roku, zespół
MineWine.pl przygotował dla Was szczególne rekomendacje. Znajdziecie je na kolejnych
stronach katalogu. Wino to także idealny prezent. Godny tego, by obdarować nim zarówno
członków rodziny i przyjaciół, jak również partnerów biznesowych czy współpracowników. Cały
zespół MineWine.pl pozostaje do Państwa dyspozycji. Jeżeli Wasze oczekiwania wykraczają
poza ramy katalogu, bądź mieliby Państwo specjalnie wymagania – z chęcią podejmiemy się
tego wyzwania.
Tradycyjnie też pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia spokojnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia. Oby w Waszych kieliszkach nie zabrakło wspaniałego wina!

Zapraszamy do współpracy.
Sławek Komiński
z zespołem MineWine.pl
www.minewine.pl
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Cima Bianca Abruzzo DOC Bianco
Kupaż z cenionych białych odmian: chardonnay
i sauvignon blanc. Wino pełne wigoru i orzeźwiające.
Emanuje aromatem dojrzałych cytrusów i białych
kwiatów. W ustach rześkie, o doskonale zrównoważonej
kwasowości i przyjazne podniebieniu.
CENA: 38 zł

Azienda Agricola Fosso Corno

– ABRUZJA - W
ŁOCHY

Aires Montepulciano d’Abruzzo DOC
Ujmujące montepulciano wprost ze słonecznej Abruzji.
Pachnie dojrzałymi wiśniami, śliwkami, z przyjemnym,
pestkowym akcentem. Cieszy lekkim, łagodnym smakiem
i niewielką ilością tanin.
CENA: 36 zł
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Il Grande Montepulciano d’Abruzzo DOC
Ambitna interpretacja montepulciano - szczepu
charakterystycznego dla Abruzji. Wino leżakowało
w dużych, dębowych beczkach przez rok. Uwodzi
aromatem dojrzałych wiśni skąpanych w likierze, śliwek
w czekoladzie i słodkich przypraw korzennych. W ustach
krągłe i miękkie, o solidnej budowie oraz długim finale.
CENA: 49 zł

Orsus Montepulciano d’Abruzzo DOP
Wyjątkowe i wielkie montepulciano. Tworzy się je z gron
z późnego zbioru, których cechą charakterystyczną
jest koncentracja cukrów. Dzięki temu wino eksploduje
wyraźnym aromatem słodkich śliwek, deserowej
czekolady i lukrecji. W ustach dobrze zbudowane,
harmonijne, o lekko słodkawym, trwałym finiszu.
CENA: 65 zł

www.minewine.pl

5

Scaia Chardonnay IGT Salento
Aromatyczny kupaż białych odmian, w którym prym
wiedzie chardonnay, z niewielkim dodatkiem malvasia
bianca. Kusi aromatem białych kwiatów, brzoskwiń
i owoców egzotycznych. W ustach miękkie, soczyste,
z doskonale wyważoną kwasowością.
CENA: 45 zł

Cantine Risveglio – APULI
A

- WŁOCHY

Simposio Primitivo IGT Salento
Najsłynniejsza z odmian Apulii w zachwycającej
interpretacji. Pachnie dojrzałą ciemną wiśnią, śliwką,
z lekkim akcentem likworowym. W ustach jest intensywne
i gładkie, z wyraźnie słodkawym finałem.
CENA: 55 zł
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Negroamaro 72100 IGT Salento
Negroamaro – druga, po primitivo, duma Apulii. Pachnie
jagodowymi owocami, z dyskretną nutą ziołową. W ustach
świeże, dynamiczne, niezwykle owocowe, o wyczuwalnej
i eleganckiej taninie.
CENA: 59 zł

SuSu Susumaniello IGP Salento
Wino powstałe z rzadkiego, endemicznego szczepu
susmaniello, występującego w Apulii. Odznacza się
bogatym aromatem ociekających słodyczą jagód, przypraw
korzennych i gorzkiej czekolady. Jest dobrze zbudowane,
aksamitne, o lekko słodkawej, długiej końcówce.
CENA: 65 zł
www.minewine.pl
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Tobia Viura Joven DOC Rioja
Lekkie wino z odmiany viura – charakterystycznej
dla regionu Rioja. Pachnie zielonymi jabłkami,
uzupełnionymi o akcenty cytrusowe. W ustach
świeże i niezwykle orzeźwiające.
CENA: 35 zł

Bodegas Tobia – RIOJA – H
ISZPANIA
Tobia Tempranillo – Garnacha Joven DOC Rioja
Młoda Rioja będąca kupażem szczepów tempranillo
i garnacha. Zdominowana przez aromat czarnej
porzeczki, jeżyn i malin. Na podniebieniu lekka,
harmonijna i bardzo przyjazna.
CENA: 35 zł
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Tobia Garnacha DOC Rioja
Garnacha z niewielkim dodatkiem tempranillo,
dojrzewajaca przez okres 6 miesięcy w dębowej beczce.
Urzeka zapachem dojrzałych czerwonych owoców,
z dyskretnym kakaowo-waniliowym tłem.
W ustach krągłe i miękkie, o długim finiszu.
CENA: 49 zł

Tobia Selección Crianza DOC Rioja
Doskonała crianza będąca kupażem odmian: tempranillo,
graciano i garnacha, leżakująca w dębie aż 21 miesięcy!
Pachnie słodkimi owocami lasu, lukrecją, ciemną
czekoladą, z przyjemnymi nutami wanilii i kokosu.
W smaku dobrze zbudowane, taniczne, przy tym zaś
krągłe i miłe dla podniebienia.
CENA: 59 zł
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Tokaji Furmint
Najsłynniejsza odmiana Tokaju w doskonałej, wytrawnej
interpretacji. Aromat przywodzi na myśl soczyste cytrusy
na dyskretnym, mineralno-ziołowym tle. W smaku świeże,
o elegancko wyeksponowanej i finezyjnej kwasowości
i przyjemnej, agrestowej końcówce.
CENA: 49 zł

Carpinus – TOKAJ – WĘ
GRY
Tokaji Hárslevelű
Bardzo ciekawa, mniej popularna od furminta, odmiana
z Tokaju – hárslevelű. Pachnie białymi kwiatami, gruszką,
z delikatną nutą cytrusową. Wino w ustach jest rześkie
i wybitnie orzeźwiające, o nieco łagodniejszej, aniżeli
furmint, kwasowości.
CENA: 49 zł
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Oliwa Hejul – RIOJA - HISZ
PANIA
Hejul to niewielki, rodzinny projekt, którego autorzy
postawili sobie za cel produkcję najwyższej jakości oliwy
z oliwek z pierwszego tłoczenia. Ich sekretem są gaje oliwne
w hiszpańskim regionie La Rioja: uprawiane zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju i z poszanowaniem praw natury
- bez użycia nawozów chemicznych.
BELL: 49 zł
DORICA: 55 zł

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 niezwykle ostrożny proces suszenia
makaronu w niskiej temperaturze – dokładnie tak, jak
odbywało się to na przestrzeni wieków.
CLASICC LINE: 13 zł
REGIONAL: 15 zł
www.minewine.pl
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Czekolada Modica, Antica Dolceria Rizz

a – SYCYLIA –

WŁOCHY

Deserowa czekolada Modica, produkowana
nieprzerwanie od 1935 roku przez jednego z dwudziestu
najlepszych włoskich producentów czekolad, to produkt
wyjątkowy. Wytwarza ją już czwarte pokolenie właścicieli,
według niezmienionego, oryginalnego przepisu.
Ręcznie wyrabiana, stworzona wyłącznie ze składników
naturalnego pochodzenia. Nie zawiera dodatkowych
tłuszczów roślinnych i konserwantów. To idealna
propozycja dla wegan i osób uczulonych na gluten.
CENA: 17,90 zł

Kawa Soave, Sermeo – SYCYLIA – WŁO
CHY
Delikatna kawa składająca się w 70% z odmiany
arabica, uzupełnionej robustą. Krótki proces wypalania
zieren powoduje, że kawa nie ma choćby cienia
goryczy. Ten aksamitny, aromatyczny napój zaskakuje
gładkim, słodkawym finiszem. Dzięki wykorzystaniu
wysokiej jakości ziaren jest nie tylko pobudzająca, ale
również niezwykle wydajna.
CENA: 25 zł
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ZESTAW I

79zł

ZESTAW II

ZESTAW III

99zł

155zł

Zamów gotowy zestaw

Pamiętaj, że możesz z amienić wino i w y

ZESTAW IV

139zł
www.minewine.pl

ZESTAW V

b r a ć s woj e ulu b i

199zł

one dodatki

ZESTAW VI

229zł
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TOREBKA
PREZENTOWA
- WZORY

TOREBKA
PREZENTOWA
- KOLOR

6zł

TOREBKA
USZTYWNIANA
NA 1 BUTELKĘ

6zł

12zł

Opakowania na prezenty

PUDEŁKO USZTYWNIONE
NA 2 BUTELKI

27zł
SKRZYNKA
DREWNIANA
NA 3 BUTELKI

36zł

Azienda Agricola Fosso Corno
SKRZYNKA
DREWNIANA
NA 2 BUTELKI

26zł

SKRZYNKA
DREWNIANA
NA 1 BUTELKĘ

18zł
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– ABRU

PUDEŁKO USZTYWNIONE
NA 3 BUTELKI

29zł

www.minewine.pl

UZJA - WŁOCH
Y
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Zapraszamy do naszych sklepów:
Centrum Handlowe ETC

ul. Poznańska 6, 62-020 Swarzędz-Jasin

tel: +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

tel: 61 656 33 22
Katarzyna Józefiak - k.jozefiak@minewine.pl
Marta Kaszyńska - m.kaszynska@minewine.pl
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