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Szanowni Państwo,
w katalogu przedstawiamy zestawy prezentowe, które będą eleganckim i przyjemnym
podarunkiem świątecznym dla Państwa współpracowników i kontrahentów.

W tym miejscu prezentujemy przykładowe zestawy, ale również specjalnie dla Państwa
stworzymy prezenty dopasowane do budżetu i wymagań. Powierzając nam, przygotowanie
zestawów prezentowych, zdejmują Panstwo z siebie konieczność kompletowania prezentów
oraz ich wysyłki do poszczególnych obdarowanych.

Zapraszamy do zapoznania się z tegorocznymi propozycjami.

Jakub Walentowski
sommelier i partner zarządzający



Elegancko i klasycznie

Zestawy z winem



Lazarillo, Airen

Niezwykle delikatne i przyjemne w piciu hiszpańskie białe wino.
W nosie czyste o zintensyfikowanych nutach jabłka i banana.
Idealne na każdą okazję, najlepiej komponuje się z rybami,
owocami morza, a także drobiem. Półwytrawne.

Lazarillo, Tempranillo

Lekkie hiszpańskie czerwone wino o delikatnych taninach.
Posiada miękką strukturę, która sprawia, że z przyjemnością
wypije je również osoba gustująca w winach półwytrawnych.
W finiszu łagodne. Wytrawne.

Valfonda, Prosecco frizzante, extra dry

Wino prezentuje urzekający aromat gruszki oraz jabłka.
Delikatne bąbelki powodują, że wino może być pite jako
aperitif, ale także jako składnik koktajli. Lekkie, przyjemne 
z chrupkim wykończeniem. Półwytrawne.

El Pinar de Villena, Monastrell

Hiszpańskie czerwone wino idealne do picia zarówno osobno
jak i z potrawami. W winie odnajdziemy aromaty dojrzałych
jagód, śliwek, wiśni. Dodatkowo wyczuwalne będą nuty
przypraw. Wytrawne.

wino do wyboru
opakowanie tekturowe z dowolną
personalizacją: grawer lub element
świąteczny

cena netto: 29 zł
cena brutto: 35,67 zł

Zestaw 1

El Pinar de Villena, Macabeo/Sauvignon blanc

Lekkie, świeże hiszpańskie wino. To połączenie szczepów
macabeo oraz sauvignon blanc. Wyczuwalne są nuty owoców
tropikalnych, cytrusów oraz trawy. Idealne do łączenia 
z potrawami, jak również do picia solo. Wytrawne.

wino do wyboru:



wino hiszpańskie, czerwone, wytrawne
opakowanie tekturowe z dowolną
personalizacją: grawer lub element
świąteczny

cena netto: 49 zł
cena brutto: 60, 27 zł

Zestaw 2

wino francuskie, białe, wytrawne
skrzynka drewniana z dowolną
personalizacją: grawer lub element
świąteczny

cena netto: 49 zł
cena brutto: 60, 27 zł

Zestaw 4
wino francuskie, czerwone, wytrawne
skrzynka drewniana z dowolną
personalizacją: grawer lub element
świąteczny

cena netto: 49 zł
cena brutto: 60, 27 zł

Zestaw 5

wino niemieckie, białe, wytrawne
opakowanie tekturowe z dowolną
personalizacją: grawer lub element
świąteczny

cena netto: 49 zł
cena brutto: 60, 27 zł

Zestaw 3

Bodegas Langa, Pasión

Wino pochodzi z rodzinnej winnicy z ponad 150 letnią tradycją.
To charakterna garnacha z dominującymi aromatami wiśni 
i dębu, które zawdzięczamy półrocznemu starzeniu wina 
w beczce. Posiada wyczuwalne taniny.

Weinhaus Steffen, Riesling Steillage

Klasyczny riesling z Doliny Mozeli - w kieliszku odnajdziemy
przewodnie aromaty cytrusów oraz białych kwiatów. W ustach
o dobrze zbalansowanej kwasowości i lekkiej strukturze.

Grangeneuve, Bordeaux, Sauvignon Blanc

Lekkie i świeże wino ze 100% sauvignon blanc. o aromatach
cytrusowych i lekko mineralnych. Dzięki swojej budowie idealnie
pasuje do owoców morza oraz ryb.

Charron Classique, Bordeaux

Przyjemnie aksamitne wino z przewodnimi nutami czerwonych
owoców. Zbudowane z 4 szczepów: merlot, cabernet sauvignon,
petit verdot, malbec, mourvedre, starzone w beczce przez 
4 miesiące. O miękkich taninach.



Zestawy 
z dodatkami

Współpracujemy z małą trójmiejską
manufakturą czekolady



wino z RPA, czerwone, wytrawne
wino z RPA, białe, półwytrawne
opakowanie tekturowe z dowolną
personalizacją: grawer lub element
świąteczny

cena netto: 76 zł
cena brutto: 93,48 zł

Zestaw 6

wino włoskie musujące półwytrawne
wino włoskie musujące wytrawne
opakowanie z dowolną personalizacją:

      grawer lub element świąteczny

cena netto: 80 zł
cena brutto: 98,40 zł

Zestaw 8

wino hiszpańskie, czerwone, wytrawne
słodkie dodatki: czekolada, orzechy w
czekoladzie, konfitura
opakowanie tekturowe z dowolną personalizacją:
grawer lub element świąteczny

cena netto: 86 zł
cena brutto: 105,78 zł

Zestaw 7

Hazy View, Chenin Blanc & Pinotage

2 wina z charakterystycznych dla RPA szczepów - chenin blanc
oraz pinotage. Białe o aromatach tropikalnych owoców 
z przyjemnym miodowym wykończeniem oraz czerwone 
z przewodnimi nutami wędzonych śliwek.

Bedin, Prosecco DOC Treviso, Extra dry & brut

W zestawie znajdują się dwa Prosecco z winnicy Bedin, której
historia sięga 1948 roku. Ta niewielka winnica wyspecjalizowała
się w produkcji win musujących. Od 2018 roku jest
certyfikowana ekologicznie.

Pieza el Coll, tinto

Wino bazuje na autochtonicznych odmianach z regionu
Aragonia. Pieza el Coll to wino o niezwykłej koncentracji smaku
i aromatu. Odnajdziemy w nim nuty czarnej porzeczki,
czekolady i wanilii. Pół roczne beczkowanie dodatkowo nadało
przyjemnej aksamitności. 



wino francuskie, białe, wytrawne
słodkie dodatki: orzechy w czekoladzie, konfitura,
herbata świąteczna
skrzynka drewniana z dowolną personalizacją:
grawer lub element świąteczny

wino hiszpańskie, czerwone, wytrawne
słodkie dodatki: orzechy w czekoladzie,
konfitura, czekolada
skrzynka drewniana z dowolną personalizacją:

      grawer lub element świąteczny

cena netto: 121 zł
cena brutto: 60, 27 zł

Zestaw 9

cena netto: 119 zł
cena brutto: 146,37 zł

Zestaw 11
wino francuskie, białe, półwytrawne z wyczuwalną
słodyczą
dodatki: herbata, orzechy w czekoladzie, czekolada
skrzynka drewniana z dowolną personalizacją:
grawer lub element świąteczny

cena netto: 107 zł
cena brutto: 131,61 zł

Zestaw 12

wino hiszpańskie, musujące, wytrawne
słodkie dodatki: orzechy w czekoladzie,
konfitura, czekolada
skrzynka drewniana z dowolną personalizacją:

      grawer lub element świąteczny

cena netto: 119 zł
cena brutto: 146,37 zł

Zestaw 10

Martinez Alesanco, Rioja Crianza

Niezwykle bogate wino, wizytówka rodzinnej winnicy tworzącej
wina w jednym z najbardziej charakterystycznych regionów 
w Hiszpanii – Rioja. Kusi aromatem ciemnych owoców z nutami
wanilii, w ustach natomiast oddaje swoją pełnię, dając
zrównoważone słodkie taniny z dymnym akcentem. 12 miesięcy
starzone w beczce.

Domaine Moltes, Sylvaner

Sylvaner zachwyca swoją świeżością i przyjemnymi nutami
cytrusów, białych kwiatów oraz aromatami ziół. Delikatna
kwasowość, którą wyczujemy na podniebieniu ułatwi łączenie
wina z potrawami. Wino pochodzi z rodzinnej winnicy
prowadzonej aktualnie przez 3 pokolenie. Od 2015 roku winnica
jest certyfikowana ekologicznie.

Cava Reyes d'Aragon, El Casto, Brut reserva 

Wyjątkowe wino musujące o pięknej strukturze i potencjale.
Wśród dominujących aromatów wyczujemy owoce tropikalne,
świeżo pieczoną brioche oraz miód. Wino wytworzone jest
metodą tradycyjną, dojrzewało 17 miesięcy, dzięki czemu osiąga
wyjątkową strukturę i elegancję. Na podniebieniu wino jest
przyjemnie mineralne, jedwabiste. Doskonałe jako aperitif.

Jovly, Chenin Blanc demi sec

Wino z przewodnimi aromatami dojrzałych owoców brzoskwini
oraz miodu. Jest winem przyjemnie orzeźwiającym. Wino nie ma
wysokiej kwasowości, przez co wyraźnie wyczuwalna jest
owocowa słodycz. Jest to wino na granicy półwytrawności 
i półsłodkości.



Zestawy
premium
Znane apelacje z małych winnic 
z wieloletnią tradycją winiarską



wino hiszpańskie, czerwone, wytrawne
wino hiszpańskie, musujące, wytrawne
słodkie dodatki: czekolada, orzechy w czekoladzie
skrzynka drewniana z dowolną personalizacją:

      grawer lub element świąteczny

cena netto: 187 zł
cena brutto: 230,01 zł

Zestaw 13

Cava Reyes d'Aragon, El Monje, Brut nature

Wino wytworzone zostało metodą tradycyjną, dojrzewało 12
miesięcy na osadzie. Cava zaskoczy niezwykłym musowaniem 
i delikatnymi aromatami brioszki, owoców tropikalnych czy
migdałów. Wyjątkowo eleganckie o wyjątkowej wytrawności.

Bodegas Langa, Classic

Wytrawne czerwone wino o głębokim wiśniowym kolorze. 
W nosie wyczujemy armaty ciemnych owoców – wiśni i czarnej
porzeczki razem z delikatnymi nutami czekolady i wanilii. 
W ustach pełne o dużym ciele z intensywnym atakiem i finiszem.
Starzone w beczce przez 12 miesięcy. 



wino francuskie, czerwone, wytrawne
wino francuskie, białe, wytrawne
słodkie dodatki: czekolada, orzechy w czekoladzie
skrzynka drewniana z dowolną personalizacją:

      grawer lub element świąteczny

cena netto: 276 zł
cena brutto: 339,48 zł

Zestaw 14

Michel Vattan, Sancerre Rouge, B-C

Mała rodzinna winnica (9ha), ręczne zbiory, prawie 40 letnie
krzewy winorośli – to wszystko sprawia, że to wino jest po prostu
wyjątkowe. To 100% pinot noir, które od początku urzeka
delikatnymi aromatami świeżych owoców i przypraw, by 
z czasem ewaluować w aromaty dojrzalsze – lukrecję, wiśnie 
i nuty dymne. W ustach zachwyci budową i przyjemnymi,
gładkimi taninami. Starzone przez klika miesięcy w beczce.

Michel Vattan, Sancerre Blanc, O-P

Perfekcyjne Sancerre czyli 100% sauvignon blanc z silną nutą
mineralności i niesamowitym aromatem liści czarnej porzeczki.
Wino zachwyca swoją budową i jakością, dzięki dbałości
właścicieli winnicy o każdy szczegół w procesie winifikacji. 
W ustach zadowala pełną strukturą i jednocześnie lekkością.
. 



Zestaw 15

wino włoskie, czerwone, wytrawne
wino włoskie, białe, wytrawne
słodkie dodatki: czekolada, orzechy w czekoladzie
skrzynka drewniana z dowolną personalizacją:

      grawer lub element świąteczny

Le vigne di Sammarco, Nottetempo, Chardonnay Salento

Wino o krystalicznym i intensywnym złocistożółtym kolorze.
Kompleksowe z uwodzącymi aromatami egzotycznych owoców,
kasztanu, prażonych orzechów laskowych i aromatycznnego
kremu cytrynowego. Wyczuwalne będą również nuty wanilii oraz
masła. W stukturze jest miękkie i pełne dzięki 12 miesięcznemu
beczkowaniu. Bardzo długie i trwałe.

Le vigne di Sammarco, Archee, Primitivo di Manduria
Barrique

Wyjątkowe wino o złożonej budowie, dostojne. Charakteryzuje
się bujnymi aromatami ciemnej wiśni, fiołków, lukrecji i
czekolady. Na podniebieniu natomiast ujmuje krągłością oraz
miękkimi taninami. Ze względu na okres starzenia (12 miesięcy
w beczce) wino osiąga niezwykłą aksamitność.

. 

cena netto: 313 zł
cena brutto: 384,99 zł



Kontakt

Jakub Walentowski
sommelier

jakub@skarbnica-win.pl
+48 504 572 338

 


