OFERTA ŚWIĄTECZNA

Każde z prezentowanych win możemy dowolnie zapakować w okolicznościowe
opakowanie oraz skomponować w świąteczny zestaw prezentowy dla firm
i klientów indywidualnych.

39zł

34zł
39zł

34zł

Sibiliana Roceno Viognier
WŁOCHY / SYCYLIA

Viognier prosto z Sycylii. Zachwyca swoim intensywnym bukietem pełnym
brzoskwiń, kwiatów pomarańczy oraz akacji. Białe wino połyskujące złotymi
refleksami. Idealne dla osób szukających delikatnej świeżości w winie.

Sibiliana Roceno Syrah
WŁOCHY / SYCYLIA

Syrah o głębokiej czerwonej barwie z fioletowymi refleksami. Nuty czarnej
porzeczki, jeżyn, borówek odnajdziemy w pięknie skomponowanym bukiecie wina.
Usta pełne soczystych owoców leśnych z delikatnym czarnym pieprzem na końcu.

Aljibes Vina Galana
45zł

39zł

HISZPANIA / CASTILLIA LA MANCHA

Lekka czerwone win o soczystym, wiśniowym kolorze, które zachwyca swoim
owocowym bukietem pełnym czereśni i wędzonej śliwki. Wino o bardzo dobrze
zbalansowanym ciele z lekką taniną. Idealne dla wielbicieli hiszpańskich klimatów.

Sendero Royal Tempranillo
45zł

39zł

HISZPANIA / RIOJA

Tempranillo prosto z La Rioja o rubinowej barwie z lekkimi fioletowymi refleksami.
Pełne aromatów wiśni, malin, lukrecji. Wino o zrównoważonej kwasowości z lekko
wyczuwalną taniną. Idealne dla miłośników wina z La Rioja.

Sendero Royal Garnacha
45zł

39zł

49zł

42zł

HISZPANIA / RIOJA

Garnacha to jedna z bardziej rozpoznawalnych odmian w Hiszpanii. Bukiet pełen
soczystych czerwonych owoców. Lekka struktura wina z delikatnymi taninami.
Wino znajdzie swoich zwolenników wśród osób szukających hiszpańskich win
o młodym charakterze.

Rede Reserva

PORTUGALIA / DOURO

Wino oparte na regionalnych czerwonych odmianach poddane leżakowaniu w beczkach dębowych. Kolor ciemnego rubinu. W bukiecie odnajdziemy zarówno świeże
owoce leśne, jak i nuty cedru oraz wanilii. Pełne, bogate o zbalansowanej strukturze.

Zespół naszych doradców zarekomenduje wino odpowiednie do okoliczności i zakładanego budżetu. Dobierze opakowanie, stworzy kosz prezentowy, przygotuje zestawy gwiazdkowe dla partnerów
biznesowych, kontrahentów oraz pracowników. Dostarczamy także wina na wigilijne spotkania firmowe, oraz zorganizujemy degustacje i warsztaty winiarskie online.

49zł

42zł
49zł

42zł

Appassimento IGT Veneto
WŁOCHY / VENETO

Wino mocno nasycone w kolorze o intensywnym rozbudowanym bukiecie.
Odnajdziemy w nim zarówno aromaty świeżych ciemnych czereśni, jak i słodkawe
nuty konfiturowe. Wino wytrawne z wyczuwalną lekką nutą słodyczy. Dobra
alternatywa dla miłośników odmiany Primitivo.

Albea Gran Maestoso
WŁOCHY / APULIA

Primitivo w klasycznej dla tej odmiany odsłonie. Bukiet pełen jeżyn, czereśni, nut
konfiturowych. W ustach odnajdziemy delikatną zintegrowaną taninę oraz lekki
słodkawy niuans. Zachwyci każdego wielbiciela włoskiej Apulii.

Sibiliana Eughenes Zibibbo
59zł

49zł
59zł

49zł

WŁOCHY / SYCYLIA

Zibibbo znane bardziej jako Muscat Aleksandryjski. Charakterystyczne nuty brzoskwiń oraz białych kwiatów wymieszane z aromatem miodu. Usta z delikatnym
słodkawym posmakiem. Wytrawne wino ze słodkiej odmiany. Tego nie da się
opisać, to trzeba spróbować.

Sibiliana Eughenes Nero d`Avola
WŁOCHY / SYCYLIA

Klasyczna dla Sycylii odmiana pełna aromatów czerwonej porzeczki, malin, czereśni.
Zachwyca swoim lekkim charakterem. Znajdzie swoich zwolenników wśród osób
szukających win włoskich o niższej taninie.

Sibiliana Eughenes Nero d`Avola /Syrah
59zł

49zł
79zł

65zł

WŁOCHY / SYCYLIA

Sycylijska, lokalna odmiana Nero d’Avola w połączeniu z „międzynarodowym”
Syrah. To niesamowite połączenie zaowocowało winem o intensywnej barwie
idącej lekko w fiolet. Aromatycznie odnajdziemy w nim zarówno wiśnie, jak i śliwki
wędzone. Usta mocno jagodowe z delikatną pieprzną końcówką.

Coca Fito Maragda
HISZPANIA / MONTSANT

Wino zachwyca głębią koloru rubinu. Aromatycznie rozbudowane i wielowymiarowe.
Odnajdziemy w nim zarówno jeżyny, jagody, jak i wanilię i aromaty dymne. W ustach
soczyste z lekkim pieprznym zakończeniem. Kupaż klasycznych dla Katalonii odmian
Syrah, Grenache, Carignan.

Niech w ten wyjątkowy świąteczny czas
nie zabraknie w kieliszkach wina z MineWine!
Zapraszamy do naszych sklepów:
Centrum Handlowe ETC
ul. Poznańska 6, 62-020 Swarzędz-Jasin, tel. 604 62 33 03
Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Poznań-Plaza”
ul. Drużbickiego 2, 61-693 Poznań, tel. 61 656 33 32
Salon Win & Wine Bar MineWine.pl
ul. Wojskowa 1, 60-792 Poznań, tel. 578 77 02 20
(przy ul. Wyspiańskiego vis a vis Areny)

www.MineWine.pl

