


Muskat 2019
Wino białe, wytrawne

Cukier: 0 [g/l]
Kwasowość: 5,8 [g\l]

Alk. 12,5%

Bujnie kwieciste aromaty 
przywołują wiosnę. Lekka 

kwasowość nadaje świeżości, 
powodując równowagę smaków. 

Świetnie sprawdzi się jako
Aperitif lub do delikatnych 

dań z ryb i makaronów.

Riesling 2019
Wino białe, półwytrawne

Cukier: 13 [g\l]
Kwasowość: 6,3 [g/l]

Alk. 11,5%

Mocno dojrzały owoc 
oddaje charakter odmiany. 

Kwiaty, zielone jabłko,
wyczuwalna mineralność 

i skórki owoców cytrusowych. 
Warto komponować z rybami, 

serami i owocami morza.

Chardonnay 2019
Wino białe, półwytrawne

Cukier: 15,5 [g/l]
Kwasowość: 5,5 [g\l]

Alk. 11,5%

W nosie mineralne, świeże, 
delikatnie cytrusowe. 
Lekkie ciało wypełnia 

wyczuwalna kwasowość. 
Podawać z owocami morza, 
twardymi serami i rybami.

Żelazna Dama 2019
Wino różowe, półsłodkie

Cukier: 20 [g/l]
Kwasowość: 5,7 [g\l]

Alk. 11%

Tak smakuje lato! 
Owocowe nuty dojrzałej 

truskawki, soczystego arbuza,
a na finiszu lekko kwaśna 

czerwona porzeczka. Mimo swej 
słodyczy delikatnie harmonizuje 

ze świeżością.



Traminer 2019
Wino białe, półsłodkie

Cukier: 23 [g/l]
Kwasowość: 5,6 [g\l]

Alk. 11%

Pełne, aksamitne i eleganckie. 
W ustach zrównoważone, otulające, 
o solidnej strukturze i długim finiszu.
Aromaty róż herbacianych oraz liczi. 

Idealne z delikatnymi serami, 
wędlinami i potrawami 

kuchni azjatyckiej.

Muscaris 2019
Wino białe, słodkie

Cukier: 82 [g\l]
Kwasowość: 7,4 [g/l]

Alk. 12,5%

Piękna równowaga 
słodyczy i kwasowości. 

W ustach świeże, pełne,
kwiatowo-muszkatowe aromaty, 

zakończone długim finiszem. 
Podkreśli desery lub zastąpi je 

swoją płynną formą.

Solaris 2019
Wino białe, słodkie

Cukier: 94 [g/l]
Kwasowość: 6,7 [g\l]

Alk. 13%

Mocno owocowe bukiety, 
dojrzałego melona, brzoskwiń 

i banana, które są charakterystyczne 
dla tej odmiany, wyczuwalne 

aromaty pitnego miodu. Wszystko 
podkreślone zrównoważoną 

kwasowością.

No.1 Muscaris 2018

Cukier: 85 [g/l]
Kwasowość: 5 [g\l]

Alk. 12,5%

Intensywnie skondensowany bukiet, 
wyraziście podkreślony słodyczą

sprawia wrażenie nektaru. 
Silnie wyczuwalne aromaty 

kandyzowanej brzoskwini i mirabelki. 
Nuty różane, muszkatowe i korzenne 

pozostają w pamięci na długo.
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Regent 2018

Cukier: 0,3 [g/l]
Kwasowość: 5,4 [g\l]

Alk. 15%

Dojrzałe, aksamitne 
i zdecydowane. Nuty dębowe 

nadają intensywnego charakteru 
i dojrzałego smaku. Świetnie 
komponuje się z dziczyzną i
wołowiną. Podkreśli rónież

smaki większości serów.

Monarch-Regent 2018
Wino czerwone, wytrawne

Cukier: 0,3 [g\l]
Kwasowość: 4,2 [g/l]

Alk. 13%

Wino o ciemnoczerwonej
barwie. Bogaty aromat 

suszonych owoców pestkowych 
śliwki i czereśni dopełnia 

delikatna wanilia. Przy finiszu lekko
pikantne. Idealnie podkreśla smak 

pieczonych potraw.
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