По случай страшните дни, които
предстоят, ви предлагаме да
наберете смелост, като си купите

вина с 50% отстъпка!
До изчерпване на количествата !

ВИЛА АНТИНОРИ РОСО 0.375
2009

ВЕРМЕНТИНО 0.75

Стара цена: 16,20лв

Стара цена: 27,90лв

НОВА цена: 8.10лв

НОВА цена: 13,95лв

Рубинено червено на
цвят с интензивни
аромати на череши,
мента и по-специално на
шоколад.

Вкусоветте са пикантни,
постоянни, свежи с приятна
плодовост във финала и
послевкуса.

ПАЯРА РОССО 0.75 2010

ЧЕРВАРО ДЕЛА САЛА 0.75 2010

Стара цена: 9,80лв

Стара цена: 71,90лв

НОВА цена: 4,90лв

НОВА цена: 35,95лв

Вкусът е доминиран от
боровинка и червени
плодове. Освен това е
меко и завършено, с
много леки и приятени
танини.

На небце, пикантни и
минерални усещания се
сливат отлично с топли
цитрусови нотки.

ГЛЕН КАРЛУ ТОРТОАЗ ХИЛ
УАЙТ 0.75 2012

Стара цена: 12,95лв

НОВА цена: 6,48лв

Прекрасно свежо и ярко
с лимонови нотки.
Аромати на тропически
плодове, пъпеш и гуава.

ЛА ВИЕЙ ФЕРМ БЛАН 0.187 2012

Стара цена: 3,32лв

НОВА цена: 1,66лв

Носът разкрива аромати на
зелени плодове, пшеница и
лешници. На небце виното е
меко, деликатно и ароматно.

СТОУНУЕЛ ШИРАЗ 0.75 2006

БАРОСА ШИРАЗ 2008 0.75

Стара цена: 98,00лв

Стара цена: 25,10лв

НОВА цена: 49,00лв

НОВА цена: 12,55лв

Експлозия от черен шоколад и
сушени сини сливи във вкуса,
който е мощен, но и галещ, с
нежни танини и хармонично
интегриран дъб.

Изобилие от черен шоколад
на нос, заедно с класическото
богатство на шираза от Бароса
– прекрасен и интензивен
плод с нежни, тебеширени
танини на финала.

КЛЕНСИ‘С 0.75 2008

Уайлдкард Шираз 0,75 2009

Стара цена: 98,00лв

Стара цена: 12,95лв

НОВА цена: 49,00лв

НОВА цена: 6,48лв

Привлекателен меланж от
аромати на синя слива и
пипер, виолетки и къпина,
ментови нотки, подправки
и черна маслина се долавят
на нос.

Цвят на череша с мек вкус на
сини сливи и шоколад.
Завършекът е мек танинов
вкус.

Уайлдкард Шардоне 0,75 2011

МУТОН КАДЕ БЛАН 0.75 2012

Стара цена: 12,95лв

Стара цена: 19,97лв

НОВА цена: 6,48лв

НОВА цена: 9,99лв

Аромат на току що набрани
праскови. Прекрасна
дълбочина на плодови
вкусове. Завършекът е свеж
и сух.

На небце е хармонично, с
пълна, доминирана от плодове
атака, разкриваща редица
цитруси и бели цветя и
приятна минералност на
финала.

МУТОН КАДЕ СОВИНЬОН
БЛАН 0.75 2012

МУТОН КАДЕ РОЗЕ 0.75 2012

Стара цена: 19,97лв

Стара цена: 19,97лв

НОВА цена: 9,99лв

НОВА цена: 9,99лв

Носът е плодов и елегантен
и предлага редица аромати
на цитруси и праскова. На
небце виното е освежаващо
и се разкрива с широк
спектър от цитруси, бяла
праскова и грейпфрут.

Долавят се нотки на малина,
череша, френско грозде.
Завладяващ вкус на червени
плодове в устата, които са
едновременно свежи и сладки,
балансирани от много фини,
нежни танини

ДОМЕЙН ДЕ БАРОН АРК 0.75
2006

БОРДО БЛАН ФИЛИП ДЕ
РОТШИЛД 0.75

Стара цена: 78,20лв

Стара цена: 13,85лв

НОВА цена: 39,10лв

НОВА цена: 6,93лв

Атрактивен, дълбок,
гранитеночервен цвят, виното
притежава интензивен и
изискан нос, разкриващ
деликатни аромати на
подправки, рози, сливи.

На небце атаката е пълна и
доминирана от плод,
праскова и цитрус, водеща
към леко киселинен финал с
връщане на плода.

Малмси 15-годишно 0,75

ГРЕЪМС ТАУНИ 10-ГОДИШНО
0.75

Стара цена: 86,00лв

НОВА цена: 43,00лв
Стара цена: 49,40лв

Отлежавало в американски
дъбови бъчви по традиционния
метод кантейро, при който
бъчвите се преместват
постепенно от най-горните
редове на избата до найдолните, което води до
промени в естествената
температура.
Алк: 19%

НОВА цена: 24,70лв
Цветът е тъмно кафяв.
Комплексни аромати на
ядки, комбинирани с мед и
смокини. На небце, богато,
зрели вкусове на плодове,
изключително меки, сочен,
дълъг финал.

САНТА ДИГНА КАБЕРНЕ
СОВИНЬОН 0.75

САНТА ДИГНА МЕРЛО 0.75

Стара цена: 14,75лв

Стара цена: 14,75лв

НОВА цена: 7,38лв

НОВА цена: 7,38лв

Тъмно вино със силен
аромат на плодове. Букетът е
великолепно структуриран –
кадифена плътност и
елегантно тяло.

Мерло със силен аромат,
сладко от сливи или къпини,
смесено с ванилия и сладка
папрат.

НАТУРЕО 0.75

Стара цена: 14,75лв

НОВА цена: 7,38лв

Светложълт, много бистър
цвят. Богати и свежи цветни
аромати на зелена ябълка,
праскови и цитруси. Свежо и
живо на небце.

РЕЗЕРВА РЕАЛ 0.75 2000

Стара цена: 199,70лв

НОВА цена: 99,85лв
Свеж, интензивен, комплексен
аромат с нотки на сладко
(къпина, череша) и кожа.
Изключително тяло с
копринени танини.
Препоръчваме виното да бъде
декантирано 30 минути преди
сервиране.

ГРАН МУРАЛЕС 0.75

Стара цена: 129,50лв

НОВА цена: 64,75лв
Интензивен, тъмночервен
цвят с лилави нюанси.
Ароматите разкриват голямата
плътност на виното,
невероятно богато тяло и
структура. Нотки на
подправки, мащерка, червена
боровинка и касис на фона на
ванилия, тамян и пушек.

Хес Гранд съркъл Зинфандел 0,75
2010
Стара цена: 12,95лв

НОВА цена: 6,48лв
Това вино е по-скъпо от
нормалното за калифорнийски
вина. През годините
продължава да поддържа цена
заради доброто си качество.
Има го само на няколко места в
Европа.

НАПА ШАРДОНЕ 0.75 2010

АЛОМИ КАБЕРНЕ СОВИНЬОН
0.75 2010

Стара цена: 37,70лв

Стара цена: 48,50лв

НОВА цена: 18,85лв

НОВА цена: 24,25лв

Нежни нотки на ванилия и
брьош се сливат с
отличителни аромати на
цитруси, мандарина и лимон.

Бисквити, канела и кедър се
преплитат с касис и
боровинка, както в носа,
така и на небце.

