




Pudełka prezentowe Kartoniki na wino z okienkami 
- różne kolory - różne kolory

- na jedną lub dwie butelki - na jedną, dwie lub trzy butelki

cena: od 9,04 zł do 50,00 zł cena: od 7,09 zł do 12,29 zł 

Torebki prezentowe 
- różne kolory

- na jedną butelkę

cena: od 3,84 zł do 4,49 zł 

Zawieszki na wino z życzeniami 

i miejscem na Twoją wizytówkę 
- w ze stawach po 1 O sztuk

cena: 20,33 zł 

Drewniane skrzynki 
- standardowe lub szerokie

(na wina musujące)

- na jedną butelkę

cena: 15,95 zł 



Kod ZPROSECCOPREZ

Prosecco Sublime Edizione Limitata ze słoiczkiem
ciasteczek w eleganckim pudełku

W skład zestawu wchodzą: - Sublime Prosecco Brut Edizione Limitata- Białe wino musujące
o delikatnej pienistości i niebanalnym bukiecie złożonym z subtelnych aromatów
owocowych przemieszanych z nutami kwiatowymi. Na podniebieniu, choć lekkie
i przyjemnie rześkie, prezentuje także intrygującą złożoność wynikającą z dłuższego
dojrzewania w tankach przed zabutelkowaniem. Podawać jako aperitif i do lekkich
przekąsek z owoców morza, ryb i drobiu. - cisasteczka ''Brzydkie'' – Brzydkie ale bardzo
smaczne. Skarmelizowane orzechy laskowe i arachidowe z odrobiną cynamonu. Bez grama
mąki. To wyjątkowo kruche, ręcznie produkowane ciasteczka z cukierni Consonni, w smaku
dominuje duża ilość świeżego, najlepszej jakości masła. Doskonałe do kawy, herbaty.
- eleganckie pudełko prezentowe – solidne i ozdobne pudełko z kokardą wypełnione
wiórkami papierowymi zabezpieczającymi zawartość.

BIAŁE, MUSUJĄCE

Producent: Tenuta San Giorgio

Kod ZHMM25

Cava Mont Marçal Gran Cuvée Brut Reserva + PUDEŁKO
DOM WINA 25 LECIE

Producent: Mont Marçal
Region: Katalonia
Odmiana: xarel.lo, chardonnay, macabeo, parellada
Powstałe metodą tradycyjną wtórnej fermentacji w butelce katalońskie wino musujące
o bogatym bukiecie złożonym z aromatów świeżych brzoskwiń, cytrusów i kwiatów,  a 
także brioszki oraz drożdży wzbogaconych o niuans miodowy. W ustach dystyngowane,
świeże i owocowe, dobrze zrównoważone, o eleganckiej, długo utrzymującej się pienistości
i przyjemnie długim, czystym posmaku. Podawać do owoców morza, serów owczych, dań  z 
ryżu i makaronu, białych mięs, ryb, sałatek, deserów owocowych lub jako aperitif. 

BIAŁE, MUSUJĄCE PÓŁWYTRAWNE  HISZPANIA

Cena hurt netto 5588,,5500  zzłł

Cena hurt netto 6611,,0055  zzłł

 WŁOCHY

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod HMM18

Cava Aureum Brut Nature Gran Reserva

Decanter World Wine Awards 2020: Bronze - rocznik 2012
Decanter World Wine Awards 2020: Bronze - rocznik 2017

BIAŁE, MUSUJĄCE, CAVA WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Mont Marçal
Region: Katalonia
Odmiana: chardonnay, pinot noir, xarel.lo, parellada
Finezyjne i eleganckie wino o aromacie dojrzałych brzoskwiń i grejpfrutów oraz ciasta 
drożdżowego i wanilii. W ustach świeże, lekko kremowe, bogate i krągłe, o długim 
posmaku jabłek, migdałów i kopru włoskiego. Podawać do owoców morza, serów, 
dojrzewającej szynki, ryb, czekoladowych deserów z orzechami, dań na bazie ryżu lub jako 
aperitif. 

MMeeddaallee  ii  nnaaggrrooddyy::
Concours Mondial Bruxelles 2019: Gold

Kod ZWSL01

Profumo e bolle - Brut Jhamel Metodo Classico
Millesimato w zestawie z patyczkami zapachowymi

Producent: Salvano Vini
„Perfumy i bąbelki” to zestaw prezentowy stworzony przez winiarnię Salvano Vini
z Piemontu. W pudełku rmowym znajdą Państwo patyczki zapachowe „Profumo di Fosco”
200 ml oraz butelkę piemonckiego wina musującego Brut Jhamel Metodo Classico
Millesimato.

MUSUJĄCE WYTRAWNE

Cena hurt netto 220055,,4488  zzłł

Cena hurt netto 114433,,2244  zzłł

 WŁOCHY

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod ZWFV51

Gran Cuvée Bianco Swarovski w torebce prezentowej
 WŁOCHY

Producent: Fantini, Farnese Vini
Region: Abruzja
Odmiana: cococciola
Wino musujące w butelce ozdobionej kryształkiem Swarovskiego  w torebce prezentowej. 
Jasne re eksy i  doskonałe bąbelki podkreślają ob ty, intrygujący bukiet zielonych 
cytrusów i kwiatów,  energetyzujące podniebienie na mineralnym podbiciu. Wino o 
eleganckiej równowadze  i  długim, chrupkim finiszu. Podawać do ryb, sushi i kuchni 
azjatyckiej lub jako aperitif.

Magnum Gran Cuvée Bianco Swarovski - butelka 1,5 l
 WŁOCHY

Producent: Farnese Vini
Region: Abruzja
Odmiana: cococciola
Wino musujące w butelce ozdobionej kryształkiem Swarovskiego. Jasne re eksy  
i doskonałe bąbelki podkreślają ob ty, intrygujący bukiet zielonych cytrusów i kwiatów,  
energetyzujące podniebienie na mineralnym podbiciu. Wino o eleganckiej równowadze  
i długim, chrupkim finiszu.  Podawać do ryb, sushi i kuchni azjatyckiej lub jako aperitif.

Kod WFV52_BN17

BIAŁE, MUSUJĄCE BIAŁE, MUSUJĄCE

Cena hurt netto 559,56 zł
Cena hurt netto 114,57 zł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod HAT03

Cava Kripta Brut Nature Gran Reserva

Cena hurt netto 294,09 zł294,09 zł

BIAŁE, MUSUJĄCE, CAVA WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Agustí Torelló Mata
Region: Katalonia
Odmiana: macabeo, xarel.lo, parellada
Legendarne katalońskie białe wino musujące o eleganckim, złożonym bukiecie pełnym 
czystych, owocowych aromatów przemieszanych z subtelnymi nutami tostowymi. 
W ustach wytrawne, zrównoważone, lekko kremowe, o długotrwałym posmaku dojrzałych 
owoców. Cava Kripta to dzieło sztuki pod każdym względem. Na jej atuty, poza 
znakomitym, najwyżej ocenianym hiszpańskim winem musującym, składają się także 
przypominająca kształtem amforę butelka i zupełnie wyjątkowa etykieta stworzona 
na podstawie obrazu namalowanego specjalnie dla rodziny Torelló Mata przez 
katalońskiego artystę Rafaela Bartolozziego. Podawać do owoców morza, ryb, risotto 
z grzybami lub jako aperitif. 

MMeeddaallee  ii  nnaaggrrooddyy::
Decanter World Wine Awards 2017: Platinum

Kod FSZ01_KART1

Champagne Philipponnat Royal Réserve Brut

Cena hurt netto 187,96 zł187,96 zł

BIAŁE, SZAMPAN, MUSUJĄCE WYTRAWNE  FRANCJA

Producent: Champagne Philipponnat
Region: Szampania
Odmiana: pinot noir, chardonnay, pinot meunier
Złoty kolor z bursztynowymi przebłyskami i delikatna, żywa, długo utrzymująca się 
pienistość. Nos początkowo roztacza aromaty kwiatów winorośli, lipy i lekko 
przypieczonego chleba. Po chwili pojawiają się nuty owoców jagodowych, cytrusów 
i miodu. W ustach wyraźnie owocowe (czerwone porzeczki, maliny, dojrzałe winogrona), 
pełne i hojne. W długim zakończeniu zaznaczają obecność subtelne niuanse biszkoptowe 
i świeżo pieczonego chleba. Podawać do białych mięs na ciepło lub zimno, drobiu, ryb 
i owoców morza oraz serów typu cheddar, gouda, reblochon, epoisses, limburger, sbrinz. 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Saint Clair Vicar’s Choice Sauvignon Blanc w kartoniku

o długim niszu. Podawać do owoców morza, kurczaka z grillowanymi warzywami,
świeżych sałatek lub samo.

BIAŁE

Producent: Saint Clair Family Estate
Region: Malborough
Odmiana: sauvignon blanc
Wyborne białe wino o rześkich aromatach marakui, białej brzoskwini i grejpfruta  
przemieszanych z nutami ziołowymi i mineralnymi. W ustach lekkie, świeże i smakowite,

Kod IZY72

Yarden Chardonnay Magnum 1,5 l

Producent: Golan Heights Winery
Region: Galilea
Odmiana: chardonnay
Bardzo aromatyczne białe wino wytrawne z Izraela pachnące cytrusami, kwiatami
i owocami tropikalnymi wzbogaconymi o nuty waniliowe, drewniane i mineralne.
W ustach pełne, lekko maślane, o dobrej strukturze i długim posmaku. Podawać do ryb,
dań z drobiu, potraw w sosach śmietanowych. 
Skład: 100% chardonnay

MMeeddaallee  ii  nnaaggrrooddyy::
Selections Mondiales des Vins 2017: Gold - rocznik 2015

BIAŁE WYTRAWNE  IZRAEL

Cena hurt netto 49.00  zł

Cena hurt netto 116688,,8800  zzłł

WYTRAWNE  NOWA ZELANDIA

MMeeddaallee  ii  nnaaggrrooddyy::
New World Wine Awards 2019: Silver - rocznik 2018
Kod ZNZE03KART

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod PFO03

Fonseca White Port
BIAŁE, WZMACNIANE, PORTO SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Fonseca Porto
Region: Dolina Douro
Odmiana: arinto, boal, codega, esgana cão, folgasão, gouveio, viosinho, rabigato
Białe porto o bogatym nosie pełnym aromatów dojrzałych owoców przemieszanych 
z nutami miodowymi i dębowymi. Na podniebieniu aksamitnie miękkie, o długim 
satysfakcjonującym niszu. Podawać schłodzone jako aperitif w towarzystwie solonych 
migdałów i oliwek lub w formie drinka z tonikiem, lodem i listkiem świeżej mięty. 

MMeeddaallee  ii  nnaaggrrooddyy::
Mundus Vini 2018: Gold
International Wine Challenge 2017: Gold Winner
Decanter World Wine Awards 2018: Gold
Kod HGB37

Sherry Apóstoles Palo Cortado VORS 30 YO

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino fino, pedro ximénez
Wyjątkowe, wspaniale zniuansowane sherry palo cortado o ciemnobursztynowej barwie
i eleganckim bukiecie złożonym z subtelnych aromatów suszonych owoców
przemieszanych z niuansami orzechowymi. Na podniebieniu fantastycznie wyra nowane,
o wyczuwalnych w intrygującym smaku nutach karmelu i wiekowego drewna.
Niekończenie długi, wielowymiarowy posmak. Podawać lekko schłodzone do foie gras
i dojrzewających serów. 
Skład: 87% palomino, 13% pedro ximénez

BIAŁE, SHERRY, WZMACNIANE SŁODKIE  HISZPANIA

Cena hurt netto 5511,,3344  zzłł

Cena hurt netto 223399,,8888  zzłł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod PFO02

Fonseca Porto Tawny

Cena hurt netto 51,34 zł51,34 zł

CZERWONE, WZMACNIANE, PORTO SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Fonseca Porto
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão, tinta amarela 
Słodkie wino wzmacniane o płowoczerwonej barwie, przechodzącej w ceglastą 
na obrzeżach. Uwodzicielski nos roztacza aromaty moreli i śliwek przemieszane z nutami 
przyprawowymi. Na podniebieniu bogate i słodkie, o zakończeniu zachwycającym rześką 
kwasowością. Podawać do migdałów, orzechów, gorzkiej czekolady, serów pleśniowych 
oraz na zakończenie posiłku. 

MMeeddaallee  ii  nnaaggrrooddyy::
Wine Report 2007: 91 punkty
Wine Spectator : 89 punkty Kod PFO01

Fonseca Porto Ruby

Słodkie wino wzmacniane o głębokiej rubinowej barwie i świeżym, żywym nosie
emanującym aromatami czereśni i czarnych porzeczek. Na podniebieniu pełne i krągłe,
o mocnych, ale dobrze zintegrowanych taninach i bogatym, długim, owocowym
zakończeniu. Podawać do serów pleśniowych i deserów. 

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Wine Spectator : 87 punkty
Wine Enthusiast 2012: 88 punkty

Cena hurt netto 51,34 zł51,34 zł

CZERWONE, WZMACNIANE, PORTO SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Fonseca Porto
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão, tinta amarela

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod PFO08

Fonseca 10 Years Old Tawny Port

Cena hurt netto 145,44 zł145,44 zł

CZERWONE, WZMACNIANE, PORTO SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Fonseca Porto
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão, tinta amarela
Słodkie wino wzmacniane o intensywnym bukiecie złożonym z aromatów dojrzałych  
owoców przemieszanych z niuansami korzennymi i miodowymi. Na podniebieniu  
prezentuje delikatną, jedwabistą strukturę i subtelne nuty dębowe doskonale  
zbalansowane rześką kwasowością. Długi, elegancki, emanujący śliwką nisz. Świetne  na 
zakończenie posiłku, do migdałów, gorzkiej czekolady i serów pleśniowych. 

MMeeddaallee  ii  nnaaggrrooddyy::
Parker Points 2015: 90 punkty
Decanter World Wine Awards 2015: 95 punkty
Wine Spectator : 90 punkty - rocznik 2018

Kod PFO05

Fonseca Bin 27 Finest Reserve

Cena hurt netto 82,30 zł82,30 zł

CZERWONE, WZMACNIANE, PORTO SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Fonseca Porto
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão, tinta amarela 
Słodkie wino wzmacniane o przepięknej rubinowej barwie i wyraźnie owocowym nosie 
pełnym nut dojrzałych jeżyn, likieru z czarnej porzeczki, wiśni i śliwek podbitych niuansem 
korzennym. Krągłe i pełne na podniebieniu, o aksamitnej teksturze doskonale 
zbalansowanej mocnymi taninami i żywym posmaku soczystych czarnych owoców. 
Podawać do serów i deserów na bazie gorzkiej czekolady. 

MMeeddaallee  ii  nnaaggrrooddyy::
Decanter World Wine Awards 2015: 90 punkty
International Wine & Spirits Competition : 90 punkty

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod PBO14

Boeira 30 Years Tawny King Port

Cena hurt netto 328,88 zł328,88 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão
Wspaniale wielowymiarowe porto tawny o głębokiej bursztynowej barwie z miedzianymi 
re eksami. Skutecznie uwodzi bujnym bukietem złożonym z aromatów mocno dojrzałych 
owoców podbitych niuansem przyprawowym, kwiatowym i drzewnym. Na podniebieniu 
krągłe i bogate, bardzo skoncentrowane, o fantastycznie długim posmaku suszonych 
owoców i przypraw. Podawać na zakończenie posiłku do suszonych owoców, słodyczy 
z dodatkiem karmelu, ciastek czekoladowych, orzechów i gorzkiej czekolady. 

MMeeddaallee  ii  nnaaggrrooddyy::
Portugal Wine Trophy 2015: Gold Medal

Kod PBO13

Boeira 20 Years Tawny King Port

Cena hurt netto 202,40 zł202,40 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão
Powstałe w stylu tawny porto o brązowawej barwie z miedzianymi re eksami. Wspaniale 
złożony nos roztacza aromaty owoców i dżemu przemieszane z nutami przypraw 
i suszonych owoców, a także kwiatu pomarańczy i drewna. W ustach skoncentrowane 
i złożone, o fantastycznie długim, eleganckim, posmaku. Podawać na zakończenie posiłku 
z suszonymi owocami i orzechami. Świetnie smakuje w połączeniu z gami, migdałami 
i karmelem, a także z czekoladowym brownie. 

MMeeddaallee  ii  nnaaggrrooddyy::
Asia Wine Trophy 2014: Gold Medal
Berlin Wine Trophy 2016: Gold Medal
Portugal Wine Trophy 2014: Gold Medal

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod PBO11

Boeira 40 Years Tawny Decanter Port

Fantastycznie wyraziste i złożone porto tawny o brązowawoczerwonej barwie
i eleganckich aromatach przywodzących na myśl liście tytoniu i jakościowe cygara.
W ustach gęste i krągłe, o smaku suszonych i kandyzowanych owoców wzbogaconym
o delikatne nuty miodowe. Długi, aksamitny posmak. Podawać do suszonych owoców,
słodyczy z dodatkiem karmelu i ciasta czekoladowego. 

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Portugal Wine Trophy 2015: Gold Medal

Cena hurt netto 421,79 zł421,79 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão

Kod PBO08

Boeira 10 Years Tawny Decanter Port

Cena hurt netto 154,49 zł154,49 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão
Portugalskie słodkie wino wzmacniane o złotobrązowej barwie, bursztynowe na obrzeżu. 
W nosie eleganckie i bogate, o aromatach dojrzałych leśnych owoców przemieszanych 
z subtelnymi nutami suszonych owoców, karmelu i drewna. Na podniebieniu miękkie 
i jedwabiste, o bogatym smaku przywodzącym na myśl kon turę wiśniową. Podawać 
do suszonych owoców, karmelków i czekoladowych ciastek. 

MMeeddaallee  ii  nnaaggrrooddyy::
Asia Wine Trophy 2017: Gold Medal
Portugal Wine Trophy 2014: Gold Medal
Berlin Wine Trophy 2017: Gold Medal

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod PBO07

Boeira Reserve Tawny Decanter Port

Cena hurt netto 137,06 zł137,06 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão
Portugalskie słodkie wino wzmacniane o złotej barwie z bursztynowymi re eksami 
i wyrazistym bukiecie złożonym z aromatów kwiatowych przemieszanych z nutami 
owocowymi przywodzącymi na myśl dojrzałe śliwki i morele. Na podniebieniu delikatne 
i jedwabiste, o subtelnym smaku suszonych owoców i przypraw oraz długim, emanującym 
śliwką, zakończeniu. Podawać do potraw na bazie mięsa z królika, zająca, wieprzowiny lub 
cielęciny. 

MMeeddaallee  ii  nnaaggrrooddyy::
Prodexpo Russia 2017: Gold Medal
Asia Wine Trophy 2018: Gold Medal
Portugal Wine Trophy 2014: Gold Medal

Kod PBO06

Boeira White Diamond Port

Cena hurt netto 137,06 zł137,06 zł

CZERWONE, WZMACNIANE, PORTO SŁODKIE  PORTUGALIA

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: malvasia fina, viosinho, gouveio, côdega de larinho
Białe porto o ciemnozłotej barwie i aromatach daktyli, rodzynek sułtanek, dżemu 
brzoskwiniowego, orzechów i miodu.W ustach pełne i złożone, doskonale zbudowane, 
pięknie wyważone i eleganckie, o bardzo długim posmaku. Podawać do pasztetu z gęsich 
wątróbek, deserów takich jak sorbet limonkowy lub cytrynowy czy beza ze świeżymi 
owocami. 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod HRE03_PREM3

3 but. Abadía Retuerta Pago Negralada w pudełku

Zestaw 3 butelek wina Abadía Retuerta Pago Negralada w kartoniku magnetycznym. 
Wspaniałe, skoncentrowane wino o wyrazistym bukiecie pełnym aromatów dojrzałych
świeżych owoców wzbogaconych o nuty cedru, dymu i ziemi. W ustach solidne i mocne,
o gładkich, ale wyraźnie zaznaczonych taninach i długim posmaku. Potencjał dojrzewania
20 lat. Począwszy od 2006 roku regularnie otrzymuje noty powyżej 90 punktów. Podawać
do pieczeni wołowej, dziczyzny, gulaszy, dojrzewających serów. 
Skład: 100% tempranillo

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Parker Points : 93 punkty - rocznik 2014
Decanter World Wine Awards 2017: Platinum - rocznik 2014
Decanter World Wine Awards 2019: Gold

Cena hurt netto 1029.84 zzłł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Abadía Retuerta
Region: Kastylia-León
Odmiana: tempranillo

Kod PBO12

Boeira Very Old Tawny 1917

Producent: Quinta da Boeira
Region: Dolina Douro
Odmiana: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão
Pochodzące z 1917 roku wino było przechowywane przez rodzinę Strecht Ribeiro 
od pokoleń; umieszczone w bezpiecznym miejscu przez przodków i traktowane było 
w charakterze polisy ubezpieczeniowej. Pomimo panującej wówczas na świecie zawieruchy 
wojennej, powstałe w 1917 roku porto zostały uznane za rocznikowe. Przez znakomitego 
i uznanego krytyka winiarskiego i licytatora Michaela Broadbenta cały rocznik został 
opisany jako ''lekki, giętki, elegancki i atrakcyjny''.
Obecnie, w wieku ponad 100 lat, to niezwykłe porto tawny wciąż zdumiewa niezwykłą 
świeżością. Bardzo skoncentrowane, wręcz gęste w nosie, roztacza zapach orzechów, 
miodu i przypraw. Na podniebieniu zachwyca fantastycznie złożonym smakiem 
przywodzącym na myśl suszone owoce, karmel, kawę i gałkę muszkatołową. Nie mniejsze 
uznanie należy się wyrazistej i krągłej teksturze znajdującej kulminację w eleganckim 
i wielowymiarowym, zdającym się nie mieć końca, finiszu. Tę wyjątkowej klasy zawartość 
skrywają równie niecodzienne, eleganckie kryształowe butelki ''Zeus''.

Cena hurt netto  16 447,40 zł

PORTO, CZERWONE, WZMACNIANE SŁODKIE  PORTUGALIA

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod HRE10_MAD1

Abadía Retuerta Petit Verdot 2015 w drewnianej
skrzynce

Głęboka barwa czarnej czereśni. Bogaty bukiet złożony z aromatów dojrzałych owoców,
wiśni w likierze, czerwonej papryki i płatków róży. Usta skoncentrowane, bardzo nezyjne,
o doskonałej kwasowości i nieprawdopodobnie długiej końcówce. Potencjał dojrzewania
tego wina szacowany jest na 30 lat. Podawać do dziczyzny, jagnięciny, pieczeni wołowej. 
Skład: 100% petit verdot

Cena hurt netto 574,32 złł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Abadía Retuerta
Region: Kastylia-León
Odmiana: petit verdot

Kod HRE09_PREM1

Abadía Retuerta Pago Garduña w pudełku

Finezyjny, elegancki bukiet złożony z aromatów czereśni, ołków i czarnych oliwek.
W ustach oleiste, dobrze zrównoważone, o świetnej kwasowości przydającej mu świeżości.
Potencjał dojrzewania wina szacowany jest na 20 lat. Podawać do dziczyzny, jagnięciny,
pieczeni wołowej. 
Skład: 100% syrah

Cena hurt netto 385,66 złł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Abadía Retuerta
Region: Kastylia-León
Odmiana: syrah

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod IZY64

Gamla Cabernet Sauvignon Magnum 1,5 l

Aksamitne czerwone wino wytrawne z Izraela o aromatach dojrzałych czereśni i likieru
z czarnej porzeczki przemieszanych z nutami dębowymi, waniliowymi i przyprawowymi.
W ustach dobrze zbudowane, przyjemnie owocowe, długie. Podawać do pieczonej kaczki,
steków wołowych, makaronu w sosie pomidorowym. 
Skład: 100% cabernet sauvignon

Cena hurt netto 129,51 zł129,51 zł

CZERWONE WYTRAWNE  IZRAEL

Producent: Golan Heights Winery
Region: Galilea
Odmiana: cabernet sauvignon

Kod IZY61

Yarden Cabernet Sauvignon Magnum 1,5 l

Bogate, skoncentrowane czerwone wino wytrawne o aromatach dojrzałych jeżyn, czereśni,
śliwek i likieru z czarnej porzeczki przemieszanych z nutami waniliowymi, tostowymi
i przyprawowymi. W ustach doskonale zbudowane, jedwabiste, o długim, złożonym
posmaku. Podawać do grillowanego steka z pieprzem, pieczonej gęsi, jagnięciny. 
Skład: 100% cabernet sauvignon

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Mundus Vini 2017: Gold - rocznik 2013
Decanter World Wine Awards 2017: Platinum - rocznik 2013

Cena hurt netto 277,94 zł277,94 zł

CZERWONE WYTRAWNE  IZRAEL

Producent: Golan Heights Winery
Region: Galilea
Odmiana: cabernet sauvignon

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod ZAST04KARAFKA

Zestaw świąteczny premium- Amon-Ra i karafka
CZERWONE

Producent: Glaetzer Wines
Kultowe wino Bena Glaetzera w zestawie z ręcznie robioną karafką Nuform. Amon-Ra 
powstałe z owoców najstarszej, czasami liczącej i 130 lat, winorośli uprawianej w słynnym, 
położonym na północnych krańcach Doliny Barossa podokręgu Ebenezer. Zachwyca 
intensywnością i wielowarstwowością, ale także elegancją i znakomitą strukturą. Nos 
eksploduje ob tością owocowych aromatów przywodzących na myśl śliwki i czarne wiśnie 
przemieszane z nutami likieru z czarnej porzeczki, przypraw i anyżku. Na podniebieniu 
świetna integracja nut owocowych i przyprawowych z młodymi, ale krągłymi taninami. 
Całość stylowa i pięknie zbalansowana. Potencjał dojrzewania tego wina szacowany jest  na 
25 lat. Skład: 100% shiraz 
Nuform to kolekcja szkła użytkowego o prostej, nowoczesnej  formie przeznaczona dla 
pasjonatów i wielbicieli wina. Dekanter Nuform o pojemności  1,35l został wykonany 
ręcznie ze szkła najwyższej jakości. Klasyczna forma karafki pozwala  na wygodne nalewanie 
z butelki i podawanie wina. Szeroka powierzchnia naczynia sprzyja  winom czerwonym 
bogatym w taniny oraz tym, które dzięki napowietrzaniu uwalniają  swoje owocowe 
aromaty.

Kod ZAST03KART

Glaetzer Anaperenna w kartoniku

o doskonale zintegrowanych, miękkich taninach. Podawać do befsztyka wołowego,
żeberek, dziczyzny.

CZERWONE

Producent: Glaetzer Wines
Region: Barossa
Odmiana: shiraz, cabernet sauvignon
Intensywny, nieprzejrzysty kolor i bukiet złożony z aromatów czarnej porzeczki, lukrecji  i 
przypraw. Usta pełne, mocno zbudowane, ale eleganckie, subtelnie mineralne,

Cena hurt netto 219.00 zł

Cena hurt netto 332299,,0000  zzłł

WYTRAWNE  AUSTRALIA WYTRAWNE  AUSTRALIA

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod ZHRB12_BN17

Ramón Bilbao Edición Limitada

2 butelki tempranillo Edición Limitada od Ramóna Bilbao. To wyjątkowe wino
produkowane jest z najlepszej jakości winogron w ograniczonej ilości 998 beczek.
Tu w zestawie z pompką, w ozdobnym opakowaniu.

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Bodegas Ramón Bilbao
Region: Rioja

Kod WBS25_3

Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva 2013
- 3 butelki w drewnianej skrzynce

Znakomite brunello w klasie riserva powstałe wyłącznie z najlepszych owoców
najstarszych, należących do rodziny Biondi-Santi, winogradów. Wino z rocznika 2013
idealnie uosabia aromaty siedliska, z którego pochodzi. Nos roztacza bogaty, a przede
wszystkim intrygujący bukiet, na który składa się zapach poszycia leśnego jesienną porą,
ziół, prawdziwków i wiśni. Za młodu dość ascetyczne w charakterze, ale już wówczas
wyra nowane, prezentujące szlachetną równowagę i elegancję oraz pełną rezerwy
delikatność. Na podniebieniu struktura i złożoność stopniowo ujawniają swe
niekwestionowane walory wywołując crescendo doznań coraz intensywniejszych wraz
z upływem czasu. Rocznik 2013 jest 40 winem w klasie riserva powstałym w winiarni
Biondi-Santi od 1888 roku. Podawać do potraw o wyrazistej strukturze, w szczególności
powstałych na bazie czerwonego mięsa - wołowiny lub dziczyzny (pappardelle al sugo
di cinghiale), a także ptactwa (perliczka przyprawiona szałwią), z dodatkiem leśnych
grzybów. Doskonale smakuje w połączeniu z serami - pecorino, marzolino i parmezan. 
Skład: 100% sangiovese grosso

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Biondi-Santi, Tenuta Greppo
Region: Toskania
Odmiana: sangiovese grosso

Cena hurt netto 221100,,0088  zzłł

Cena hurt netto 66  446622,,7711  zzłł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod WBS24_2012

Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva 2012
w drewnianej skrzynce

Brunello Riserva z 2012 roku odznacza się wspaniałą, będącą znakiem rozpoznawczym win
tworzonych przez Franco Biondi-Santi, świeżością wzbogacającą o wibracje
monumentalną acz wyra nowaną strukturę. Bukiet otwiera się jak symfonia; pierwsze
wyczuwalne są miękkie nuty owocowe, stopniowo rosnące i przechodzące w crescendo
wraz z pojawieniem się aromatycznych ziół, lukrecji i niuansów balsamicznych.
Na podniebieniu stanowi kwintesencję klasy i elegancji, o doskonałej taniczności oraz
nieprawdopodobnie długim, czystym i smakowitym zakończeniu. Podawać do pieczeni
wołowej, bistecca alla fiorentina, ragu z mięsa dzika, dojrzewających serów pecorino. 
Skład: 100% sangiovese grosso

Cena hurt netto 2 807,86 zł2 807,86 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Biondi-Santi, Tenuta Greppo
Region: Toskania
Odmiana: sangiovese grosso

Kod WBS23_1995

Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva 1995

Rubinowoczerwone wino z delikatnymi re eksami w kolorze owocu granatu. W kieliszku
otwiera się niespiesznie, ujawniając złożone aromaty, m.in. róż, kandyzowanych wiśni,
skórki cytrynowej, kamienia, tytoniu, ziół. Na podniebieniu roztacza cały urok wina
dojrzewającego wiele lat w butelce, które jednak nie straciło młodzieńczej werwy.
Prawdziwe medytacyjne wino klasy riserva. Podawać do potraw o wyrazistej strukturze,
w szczególności powstałych na bazie czerwonego mięsa oraz ptactwa, najlepiej
z dodatkiem leśnych grzybów czy w mocno przyprawionych sosach. Z powodzeniem
można zestawiać je z serami takimi jak pecorino, marzolino czy parmezan. 
Skład: 100% sangiovese grosso

Cena hurt netto 3 384,28 zł3 384,28 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Biondi-Santi, Tenuta Greppo
Region: Toskania
Odmiana: sangiovese grosso

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod WBS22_2006

Brunello di Montalcino Riserva 2006

Wino o jasnorubinowym kolorze, doskonale łączące imponującą strukturę z ożywczą
kwasowością. Nuty owocowe są wciąż świeże i dobrze rozwinięte, dodatkowo podkreślone
przez aromaty balsamiczne i delikatną kwiatowość. Na podniebieniu dobrze wyważone,
krągłe i miękkie, z długo utrzymującym się eleganckim mineralnym niszem. Podawać
do potraw o wyrazistej strukturze, w szczególności powstałych na bazie czerwonego mięsa
oraz ptactwa, najlepiej z dodatkiem leśnych grzybów czy w mocno przyprawionych
sosach. Z powodzeniem można zestawiać je z serami takimi jak pecorino, marzolino czy
parmezan. 
Skład: 100% sangiovese grosso

Cena hurt netto 2 300,95 zł2 300,95 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Biondi-Santi, Tenuta Greppo
Region: Toskania
Odmiana: sangiovese grosso

Kod WBS19_2018

Biondi-Santi Rosso di Montalcino 2018

Wibrujące świeżością wino o charakterystycznej owocowości czyniącej je przyjemnym
do picia już w młodym wieku. 2018 rocznik był raczej chłodny, dlatego wśród aromatów
czerwonych leśnych owoców takich jak maliny, poziomki, a także czerwone porzeczki
przebijają się nuty wiśniowe charakterystyczne dla sangiovese z chłodniejszego rocznika,
oraz fantastyczny zapach ołków i ziół. Na podniebieniu energetyczne i rześkie, wyraźnie
owocowe, o idealnych taninach i długim, smakowitym zakończeniu. Całość stanowi
kwintesencję klasy i elegancji. Podawać do makaronów z sosami mięsnym lub grzybowym,
lazanii, risotto, grillowanych warzyw, grillowanej wieprzowiny w ziołach, kotlecików
jagnięcych z rozmarynem oraz do serów takich jak pecorino, asiago czy provolone. 
Skład: 100% sangiovese grosso

Cena hurt netto 318,26 zł318,26 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Biondi-Santi, Tenuta Greppo
Region: Toskania
Odmiana: sangiovese grosso

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod WBS19_2016

Biondi-Santi Rosso di Montalcino 2016

Eleganckie włoskie wino o rubinowej barwie i wyrazistym bukiecie, na który składają się
nuty czarnych wiśni, granatów i czarnych porzeczek wzbogacone o zapachy wywołujące
skojarzenia ze śródziemnomorską roślinnością i słodkimi przyprawami. Na podniebieniu
zaskakuje imponującą strukturą i łagodną tanicznością, którym towarzyszy
charakterystyczna dla win Biondi-Santi świeżość. Bardzo długa, czarująca owocową
słodyczą, końcówka. Podawać do makaronów z sosami mięsnym lub grzybowym, lazanii,
risotto, grillowanych warzyw, grillowanej wieprzowiny w ziołach, kotlecików jagnięcych
z rozmarynem oraz do serów takich jak pecorino, asiago czy provolone. 
Skład: 100% sangiovese grosso

Cena hurt netto 307,61 zł307,61 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Biondi-Santi, Tenuta Greppo
Region: Toskania
Odmiana: sangiovese grosso

Kod WBS18_2015

Biondi-Santi Brunello di Montalcino 2015

Flagowe wino Biondi-Santi najpełniej uosabiające ducha Tenuta Greppo. Fascynuje pełnym
równowagi połączeniem elegancji, głębi i arystokratycznej osobowości. Szczególnie
w znakomitym, gorącym i suchym roku 2015 struktura, elegancja i świeżość złożyły się
na zupełnie wyjątkową całość. Słoneczny charakter ciepłego rocznika emanuje już
na wstępie; w nosie pojawiają się słodkie aromaty owocowe przywołujące na myśl świeże
czereśnie tak charakterystyczne dla uprawianego w wyżej położonych winnicach
sangiovese. Owocowym aromatom towarzyszą dyskretne nuty ziołowe - tymianku
i rozmarynu, a także korzenia lukrecji. Na podniebieniu zniewalająca struktura i jedwabista
taniczność, a także charakterystyczne dla wszystkich win Biondi-Santi kwasowość
i świeżość esencjonalne w procesie dojrzewania wina. Zakończenie jest długie
i nieprawdopodobnie smakowite. Podawać do wyrazistych dań na bazie czerwonego
mięsa - wołowiny i dziczyzny oraz ptactwa, a także do dojrzewających serów takich jak
pecorino czy parmezan. 
Skład: 100% sangiovese grosso

Cena hurt netto 721,78 zł721,78 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Biondi-Santi, Tenuta Greppo
Region: Toskania
Odmiana: sangiovese grosso

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod Z10HLC21SKV01

Zestaw 10 butelek Yllera 9 Meses w drewnianych
skrzynkach

Hiszpańskie wino wytrawne o wiśniowej barwie z purpurowymi przebłyskami. Wyraziste
w nosie; aromaty dojrzałych, świeżych, ciemnych owoców subtelnie wzbogacają nuty
przypraw korzennych, lukrecji i tostów. Na podniebieniu miękkie, krągłe i eleganckie,
dobrze zbudowane, czyste i harmonijne, o długim, smakowitym zakończeniu. Potencjał
dojrzewania - do 2024 roku. Podawać do czerwonych mięs - grillowanych i duszonych,
makaronów, sałatek, warzyw, wędzonych kiełbas i miękkich serów.

Cena hurt netto 526,46 zł526,46 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Grupo Yllera
Region: Kastylia-León
Odmiana: tempranillo, cabernet sauvignon, syrah, merlot

Kod ZWCQ6

6 butelek Moros Salice Salentino Riserva w drewnianej
skrzynce

Ikoniczne czerwone wytrawne wino z południa Włoch powstające w limitowanej liczbie
zaledwie sześciu tysięcy butelek. Urzekające w nosie; wielowymiarowe, głębokie, soczyście
owocowe i pikantne. W ustach dojrzałe i bujne, świetnie zrównoważone, o eleganckiej
teksturze, przyjemnie krągłej taniczności, doskonałej równowadze i długim,
niezapomnianym niszu. Podawać do dziczyzny, pieczonej jagnięciny, wędlin i długo
dojrzewających serów.

Cena hurt netto 892,05 zł892,05 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Claudio Quarta - Cantina Moros
Region: Apulia
Odmiana: negroamaro, malvasia nera

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod ZWSL06

Langhe Rosso DOC 2019 Trabuch w pudełku

Ozdobne czarne pudełko Salvano Vini zawierające bestsellerowe wino tej winiarni, Langhe
Rosso DOC 2019 Trabuch.

CZERWONE WYTRAWNE

Producent: Salvano Vini

Kod ZWSL03

Antica Cantina da 6 bottiglie - zestaw 6 win Salvano Vini

Producent: Salvano Vini
Zestaw podarunkowy w formie rmowego pudełka Salvano Vini zawierającego sześć  
butelek wina: Barbera d’Alba DOC 2019, Langhe Chardonnay DOC 2021, Diano d’Alba DOC
2020 Sorì della Sorda, Nebbiolo d’Alba DOC 2019 Flin, Langhe Pinot Nero DOC 2019  oraz 
Moscato d’Asti DOCG 2022.

 WŁOCHY WŁOCHY

Cena hurt netto 337799,,8833  zzłł

Cena hurt netto 112233,,6611  zzłł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod ZWSL05

I due Re - Gardet Origine Champagne AOC 1895 i Salvani
Barolo DOCG 2017 w eleganckim pudełku

Producent: Salvano Vini
Zestaw prezentowy na który składają się dwie butelki ekskluzywnych win: oryginalnego 
szampana Gardet Origine Champagne AOC 1895  oraz Salvani Barolo DOCG 2017.

Kod ZWSL04

Libro Vinorum Secondo - zestaw 3 win w ozdobnym
pudełku

Producent: Salvano Vini
Oryginalny zestaw prezentowy w postaci księgi zawierającej... trzy butelki wina. Zestaw  
powstał jako hołd dla lozofa, lekarza i pisarza Andrei Bacci z regionu Marche, który w 1595
roku napisał De naturali vinorum historia, kompendium wszystkich znanych wówczas win.  
Pudełko z książkami Vinorum wykonano w całości ręcznie i zawiera trzy agowe  wina 
Salvano Vini: Diano d'Alba DOCG Superiore 2019 Fosco, Langhe Rosso DOC 2019  Trabuch 
oraz Langhe DOC Nebbiolo 2019 Gentilium.

 WŁOCHY WŁOCHY

Cena hurt netto 553300,,2266  zzłł

Cena hurt netto 447766,,4499  zzłł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod ZWCQA

Sud del Sud – butelka 1,5 l w drewnianej skrzynce
CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Claudio Quarta - Tenute Eméra
Region: Apulia
Odmiana: primitivo, negroamaro, cabernet sauvignon, petit verdot, shiraz
Czerwone wytrawne wino z południa Włoch o rubinowej barwie i bujnych aromatach 
czerwonych owoców z dodatkiem przypraw i ziół. W ustach bardzo smakowite, soczyście 
owocowe, przyjemnie krągłe i harmonijne. Podawać do czerwonych mięs, dojrzewających 
wędlin i serów. 

Kod ZWCQ9

Sud del Sud – butelka 3 l w drewnianej skrzynce

Producent: Claudio Quarta - Tenute Eméra
Region: Apulia
Odmiana: primitivo, negroamaro, cabernet sauvignon, petit verdot, shiraz
Czerwone wytrawne wino z południa Włoch o rubinowej barwie i bujnych aromatach  
czerwonych owoców z dodatkiem przypraw i ziół. W ustach bardzo smakowite, soczyście
owocowe, przyjemnie krągłe i harmonijne.

Cena hurt netto 222244,,3300  zzłł
Cena hurt netto 3371,38  zzłł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod ZWCQ0405

Celebration Primitivo i Celebration Negroamaro
w drewnianej skrzynce

Zestaw dwóch czerwonych win z południa Włoch w drewnianej skrzynce. Celebration
Primitivo − Apulijskie primitivo o wyrazistym bukiecie złożonym z aromatów dojrzałych
śliwek i wiśni z domieszką nut korzennych. Na podniebieniu krągłe i jedwabiste, dobrze
zrównoważone, o wyraźnie owocowym smaku i długim, niebanalnym zakończeniu.
Podawać do makaronów, wędlin, czerwonych mięs i dojrzewających serów. Celebration
Negroamaro − stanowi kwintesencję apulijskiego negroamaro. Zachwyca wyrazistym
owocowym bukietem z odrobiną nut korzennych. Na podniebieniu jedwabiste, dobrze
zrównoważone, o przyjemnej owocowej końcówce. Podawać do salami lub chorizo,
makaronów i dojrzewających serów.

CZERWONE

Producent: Claudio Quarta - Tenute Eméra

Kod WCQ22_SKR

Anima di Negroamaro 1,5 l w drewnianej skrzynce
CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Claudio Quarta - Tenute Eméra
Region: Apulia
Odmiana: negroamaro
Klasyczne, mocne negroamaro o niezwykle bogatym bukiecie złożonym z aromatów 
czerwonych owoców, pieprzu i gałki muszkatołowej. W ustach przyjemnie krągłe 
i smakowite, o długiej, wyrazistej końcówce. Podawać do makaronów, czerwonych mięs, 
dojrzewających wędlin i serów. 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

 WŁOCHY

Cena hurt netto 110099,,5500  zzłł

Cena hurt netto 223311,,0000  zzłł

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl

https://klub.domwina.pl


Kod ZWCQ8

Anima di Chardonnay i Anima di Negroamarao
w drewnianej skrzynce

Dwa wina z południa Włoch powstałe w posiadłości Tenute Eméra, której właścicielem jest
Claudio Quarta. Obydwa powstały z owoców winogradów uprawianych w bezpośrednim
sąsiedztwie Morza Jońskiego i wiernie odzwierciedlają specy kę nadmorskiego siedliska
w gminie Lizzano; zarówno pięknie złożone, dojrzewane pięć miesięcy nad osadem ("sur
lie"), kwiatowe i mineralne Chardonnay jak i urzekające wyrazistą osobowością, eleganckie
i bardzo autentyczne Negroamaro. Prawdziwe dusze południa - w białym i ciemnym
wydaniu.

Producent: Claudio Quarta - Tenute Eméra

Kod ZWCQ1

Anima di Primitivo – butelka 1,5 l w drewnianej skrzynce
CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Claudio Quarta - Tenute Eméra
Region: Apulia
Odmiana: primitivo
Czerwone włoskie wino z odmiany primitivo powstałe z owoców najlepszych siedlisk 
położonych między Lizzano i Pulsano. W nosie wyczuwalne dojrzałe czerwone owoce 
przemieszane z nutami marmoladowymi, a także pieprzu, lukrecji i kokosa. W ustach 
wyraziste i ekstraktywne, gęste i miękkie, umiarkowanie taniczne, o długim, przyjemnie 
owocowym zakończeniu. Podawać do włoskich makaronów, czerwonych mięs 
i dojrzewających serów. 

Cena hurt netto 224488,,6633  zzłł
Cena hurt netto 1163,71  zzłł

 WŁOCHY

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod ZWCQ2

Anima di Chardonnay, Anima di Negroamaro i Anima
di Primitivo w drewnianej skrzynce

Producent: Claudio Quarta - Tenute Eméra
Zestaw trzech win z Tenute Eméra w Apulii, idealnie oddających klimat południa Włoch.  
Powstałe z owoców nadmorskich winogradów, dojrzewane pięć miesięcy nad osadem  ("sur 
lie") Chardonnay intryguje złożonością, klasą i mineralnością, podczas gdy wina  z dwóch 
najważniejszych dla tej części kraju ciemnych odmian - primitivo i negroamaro  - roztaczają 
wokół słoneczną aurę skutecznie uwodząc soczystą owocowością, miękką  tanicznością, 
koncentracją i mocą, jednocześnie zachwycając wspaniałą równowagą,  elegancją i 
autentycznością.

Kod ZWCQ010405

o przyjemnej owocowej końcówce. Podawać do salami lub chorizo, makaronów
i dojrzewających serów. Celebration Primitivo − Apulijskie primitivo o wyrazistym bukiecie
złożonym z aromatów dojrzałych śliwek i wiśni z domieszką nut korzennych.
Na podniebieniu krągłe i jedwabiste, dobrze zrównoważone, o wyraźnie owocowym
smaku i długim, niebanalnym zakończeniu. Podawać do makaronów, wędlin, czerwonych
mięs i dojrzewających serów.

Celebration Falanghina, Celebration Negroamaro
i Celebration Primitivo w drewnianej skrzynce

Producent: Claudio Quarta - Tenute Eméra
Zestaw trzech win z południa Włoch w drewnianej skrzynce. Celebration Falanghina − wino
z owoców falanghiny zbieranych ręcznie w Avellino i Benevento dojrzewane przez  3 
miesiące nad osadem. W nosie delikatne, z aromatami dojrzałych białych owoców,  w 
ustach gładkie, soczyste, rześkie i eleganckie. Podawać jako aperitif, do lekkich  przekąsek, 
owoców morza i sałatek śródziemnomorskich. Celebration Negroamaro −  stanowi 
kwintesencję apulijskiego negroamaro. Zachwyca wyrazistym owocowym  bukietem z 
odrobiną nut korzennych. Na podniebieniu jedwabiste, dobrze zrównoważone,

 WŁOCHY  WŁOCHY

Cena hurt netto 237,13  zzłł

Cena hurt netto 114499,,0000  zzłł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod Z6XMAS2021

Zestaw 2 win z książką Włochy Południowe
w eleganckim pudełku Eko Kraft

Zestaw zapakowany na prezent zawiera książkę „Włochy Południowe” i 2 butelki wina –
Novapalma Pinot Grigio Organic oraz Gran Maestro Rosso Appassimento. 
Włochy południowe to pierwszy polskojęzyczny turystyczny przewodnik po świecie wina. 
Inny niż wszystkie, z natury subiektywny, wybiórczy, bardziej do czytania niż wertowania 
w poszukiwaniu map i wskazówek adresowych. Napisany przez dziennikarzy, pilotów 
wycieczek enoturystycznych i wytrawnych podróżników. 
Novapalma Pinot Grigio Organic – Powstałe wyłącznie z winogron pochodzących z 
upraw ekologicznych i posiadające certy kat ekologiczny włoskiej organizacji CCPB wino
o cytrynowym kolorze i aromatach świeżych ananasów przemieszanych z nutami
przywodzącymi na myśl skórkę chleba. Na podniebieniu półwytrawne, rześkie i soczyste,
o  długim, zabarwionym nutą szałwii, posmaku. Doskonały wybór do ryb i białych mięs. 
Gran Maestro Rosso Appassimento – Wino powstałe z bardzo słodkich, suszonych przez  
minimum trzy miesiące, ręcznie zbieranych winogron. W ustach intensywne, bogate
o  i miękkie, ujmujące słodyczą dojrzałych tanin i długim, mocno owocowym, posmakiem.
Doskonałe do czerwonych mięs, dojrzałych serów lub podania solo.

Cena hurt netto 139,84 zł139,84 zł

Kod Z5XMAS2021

Zestaw 2 win z książką Dobre Klimaty w eleganckim
pudełku Eko Kraft

Zestaw zapakowany na prezent zawiera książkę „Dobre klimaty” i 2 butelki wina – Braza
Estate Carménère oraz Juan Carrau Sauvignon Blanc. 
Dobre klimaty. 69 opowieści o świecie wina napisanych z rozmachem przez Pawła
Gąsiorka, konesera, dla którego wino to nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja. 
Braza Estate CarménèreBraza Estate Carménère − Wino o świeżych aromatach czerwonych owoców, liścia
porzeczki, dżemu śliwkowego i przypraw korzennych. Delikatne i jedwabiste w ustach,
świetnie zrównoważone i eleganckie. Doskonałe do jasnych mięs, drobiu, żółtych serów. 
Juan Carrau Sauvignon BlancJuan Carrau Sauvignon Blanc  − Eleganckie białe wytrawne wino o wyraźnych cytrusowych
aromatach okraszonych nutą ziołową. W ustach rześkie i delikatne, o przyjemnym, lekko
cytrusowym posmaku. Idealne do sałatek, pikantnych dań z owoców morza, białych mięs
lub jako aperitif.

Cena hurt netto 120,33 zł120,33 zł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod ZWHISKYPREZ

Whisky Woodsman i słoiczek ciasteczek w eleganckim
pudełku

W skład zestawu wchodzą: - Woodsman- idealna do koktajli współczesna whisky idąca
z biegiem czasu. Bardziej zuchwała przy jednoczesnym zachowaniu równowagi niż
subtelnie zniuansowana czy zbyt mocno wyrazista w smaku, który ginie albo dominuje
w drinku. Cechuje ją bogata, ciepła, złotobrązowa barwa i wyraźnie waniliowe aromaty
przemieszane z subtelnymi nutami dymnymi. W smaku także wyczuwalne niuanse
waniliowe z domieszką przypraw korzennych i delikatną dymną słodyczą. Przyjemny,
bezpretensjonalny, lekko słodkawy posmak. Whisky dojrzewała w nowych beczkach
z białego dębu amerykańskiego zrobionych specjalnie do tego celu w Ohio oraz
w podwójnie wypalanych beczkach po bourbonie, dzięki czemu mocno naznaczona jest
waniliową słodyczą i niuansem dymnym. Idealna whisky do drinków. - cisasteczka
''Brzydkie'' – Brzydkie ale bardzo smaczne. Skarmelizowane orzechy laskowe i arachidowe
z odrobiną cynamonu. Bez grama mąki. To wyjątkowo kruche, ręcznie produkowane
ciasteczka z cukierni Consonni, w smaku dominuje duża ilość świeżego, najlepszej jakości
masła. Doskonałe do kawy, herbaty. - eleganckie pudełko prezentowe – solidne i ozdobne
pudełko z kokardą wypełnione wiórkami papierowymi zabezpieczającymi zawartość.

WHISKY

Producent: Whyte & Mackay

Kod WWM41

Whisky Works 20 YO Speyside Single Malt Scotch
Whisky

Świetny ziołowy i kwiatowy single malt wyprodukowany w 1998 roku, dojrzewający
najpierw 20 lat w beczkach z białego dębu amerykańskiego, a potem przez siedem
miesięcy w beczkach po wydestylowanym także w 1998 roku koniaku. To dzięki
wykończeniu w beczkach po koniaku whisky zyskała słodkie ziołowe i ołkowe aromaty,
a także wyczuwalne w smaku nuty mlecznej czekolady, złocistego syropu, imbiru oraz
truskawek ze śmietaną. Wyprodukowano tylko 1618 numerowanych butelek.

WHISKY  SZKOCJA

Producent: The Whisky Works
Region: Speyside

Cena hurt netto 111199,,0000  zzłł

Cena hurt netto 667788,,9933  zzłł

 SZKOCJA

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod WWM43

Whisky Works Quartermaster 11 YO Blended Scotch
Whisky

11-letnia szkocka whisky mieszana, której unikalną kompozycję smaków tworzą whisky
zbożowe z Highland i słody ze Speyside łączące się w mieszance wzbogaconej podczas
okresu dojrzewania w beczkach po karaibskim rumie, sherry i bourbonie. Dojrzewająca
w beczkach po rumie whisky zbożowa zyskuje słodycz i nuty przyprawowe; część z niej

niszowana jest w beczkach po sherry pedro ximénez. Dwa malty se Speyside, jeden
leżakowany w białym dębie amerykańskim, a drugi w beczkach po sherry, zestawiane są
potem z whisky zbożową tworząc ekskluzywną szkocką whisky mieszaną o złotej barwie
i żywym charakterze, na który składają się dojrzały, roztaczający aromaty brzoskwiń
w rumie z nutami imbiru i kawy nos oraz wspaniale złożone usta o smaku orzechów
i migdałów z domieszką rodzynek i skórek pomarańczy. Wyprodukowano tylko 2134
numerowanych butelek.

WHISKY MIESZANA  SZKOCJA

Producent: The Whisky Works

Kod WWM42

Whisky Works King of Trees 10 YO Highland Blended
Malt Scotch Whisky

Producent: The Whisky Works
Region: Highland
Przy produkcji tej whisky zastosowano rzadki proces dojrzewania - wykorzystano drewno
z dwustuletnich dębów szkockich powalonych przez wiatr na terenie posiadłości
w Highland. Dąb szkocki rzadko daje wolne od sęków klepki potrzebne do produkcji
beczek, a te powalone wiekowe drzewa dostarczyły odpowiedniego drewna tylko na jedną
beczkę. Początkowo whisky dojrzewała w beczkach po bourbonie ( rst ll) i beczkach
z białego dębu amerykańskiego (re ll), a następnie część whisky niszowana była
w beczkach ze szkockiego dębu, aby podkreślić aromaty jesiennych owoców i wzbogacić
smak o nuty słodkiego cynamonu i przypraw korzennych. Powstało zaledwie 2 157
numerowanych butelek; bez filtracji na zimno i bez dodatku barwnika.

WHISKY MIESZANA  SZKOCJA

Cena hurt netto 334433,,2277  zzłł
Cena hurt netto 334433,,2277  zzłł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod WWM40

Whisky Works 29 YO Glaswegian Single Grain Scotch
Whisky

Dojrzewana długie lata w beczkach z białego dębu amerykańskiego klasyczna whisky
zbożowa o bogatym bukiecie złożonym z aromatów toffi i wanilii wzbogaconych o akcenty
przypraw korzennych, suszonego kokosa i soczystego ananasa oraz subtelnie słodkim
smaku dopełnionym nutami karmelizowanego crème brulee. Istnieje zaledwie 1 642
indywidualnie numerowanych butelek tej 29-letniej whisky Single Grain, z których każda
została zabutelkowana z naturalną mocą, bez dodatku barwnika i bez filtracji na zimno.

WHISKY  SZKOCJA

Producent: The Whisky Works
Region: Speyside

Kod IMM01_KART

Molly Malone Premium Irish Whiskey w kartoniku

Molly Malone Irish Whiskey to produkowana rzemieślniczo, w małych partiach, irlandzka
whiskey premium idealnie oddająca charakter swojej kultowej imienniczki – legendarnej
postaci irlandzkiego folkloru, o której pieśń, będąca nieo cjalnym hymnem Dublina, często
rozbrzmiewa w tamtejszych pubach, szczególnie podczas meczów reprezentacji Irlandii
w rugby. Ta lekka i subtelnie słodka w smaku whiskey została zestawiona z najlepszych,
starannie wybranych irlandzkich słodowych i zbożowych whiskeys powstałych
we wiodących destylarniach Irlandii. Następnie całość poddano dojrzewaniu w beczkach
z amerykańskiego dębu (second ll) wzmacniających bogaty, a jednocześnie subtelny
aromat trunku, nie przytłaczając jednocześnie jego lekkiego, wysublimowanego stylu. Jako
że Molly Malone stanowi wizerunek Irlandii jako kraju, nie jest przypisana do żadnej
konkretnej destylarni.

WHISKY  IRLANDIA

Producent: The Molly Malone Whiskey Co.

Cena hurt netto 559944,,4466  zzłł

Cena hurt netto 119933,,1133  zzłł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod FAR01

Whisky d’Arche

Whisky d’Arche powstaje z połączenia dwóch destylatów ze słodu jęczmiennego
produkowanych tak jak tradycyjne single malt ze Szkocji. Dojrzewa w beczkach dębowych
przez cztery i pół roku. Potem 6 miesięcy leżakuje w starannie wybranych beczkach
po winie Sauternes Château d’Arche Grand Vin. Charakteryzuje ją delikatnie złota barwa
i niezbyt intensywny, ale długo utrzymujący się aromat, przede wszystkim owocowy, ale
wzbogacony o nuty orzechów, marcepana, miodu i gałki muszkatołowej. Na podniebieniu
jest dobrze zbalansowana i zniuansowana – z początku są wyczuwalne suszone owoce,
migdały i akcenty orzechowe, później pojawia się także suszona skórka cytryny, drewno
i nuty zbożowe, a także lekki smak miodu i wanilii. Całość pozostawia długi, gładki posmak
i wrażenie pięknej harmonii.

WHISKY  FRANCJA

Producent: Château d'Arche
Region: Bordeaux

Kod WST02_KART

Lombard Gold Label Blended Scotch Whisky 0,7
l w kartoniku

Producent: Lombard Brands Ltd.
Smakowita, świeża i przyjemna do picia Lombard Gold Label była pierwszą marką szkockiej
whisky wypuszczoną na rynek przez Lombard Brands w latach 70. ubiegłego wieku.
W nosie lekko słodka, owocowa, wzbogacona o subtelne nuty torfowe, karmelowe
i prażonych ziaren. Na podniebieniu cudownie bogata, o smaku przywodzącym na myśl
suszone owoce i słodką kawę po turecku z dodatkiem kardamonu. Finisz wytrawny,
wyraźnie naznaczony dębem i zabarwiony rześkim cytrusowym niuansem. W eleganckim
opakowaniu.

WHISKY MIESZANA  SZKOCJA

Cena hurt netto 5577,,9900  zzłł

Cena hurt netto 229966,,5544  zzłł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod HGB12

Nomad Outland Whisky Sherry Cask González Byass

Nomad Outland Whisky łamie zasady, jakimi rządzi się świat szkockiej whisky. Zwyczajowo
beczki po sherry ekspediowane są do destylarni w Szkocji. W przypadku Nomada
postępuje się jednak niekonwencjonalnie, wysyłając mieszankę destylatów dojrzewaną
początkowo w Szkocji przez okres co najmniej 5 lat, a potem jeszcze, po połączeniu,
kolejne 3 lata w beczkach po sherry oloroso, do winiarni Nomad w Andaluzji na południu
Hiszpanii, by tam zakończyła proces dojrzewania w beczkach po sherry z odmiany pedro
ximénez. Podczas tego ostatniego, 12 miesięcznego, etapu dojrzewania Nomad nabiera
niepowtarzalnego charakteru. Cieszy oko wspaniałą topazową barwą z wyraźnymi
przebłyskami. Intryguje specy cznym bukietem, w którym wyczuwa się aromaty słodu,
drewna i sherry. Na podniebieniu łagodna i elegancka, o smaku przywodzącym na myśl
rodzynki i miód oraz długim, przyjemnym niszu zabarwionym niuansem waniliowym
i rodzynkowym. Całość zachwyca subtelną elegancją i długim, głębokim posmakiem.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Wine Enthusiast 2018: 96 punktów

WHISKY MIESZANA  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja

Kod WWM86

Fettercairn Warehouse 2 Batch 004

Producent: Fettercairn Distillery
Region: Highlands
Wydestylowana w 2014 roku i zabutelkowana w 2022 whisky z kolekcji Fettercairn 
Warehouse 2 - rzadkiej i limitowanej serii whisky leżakujących w jednym z 14 tradycyjnych 
magazynów znajdujących się na terenie destylarni Fettercairn. Zapewniają one wysoką 
wilgotność i niskie temperatury; whisky dojrzewa w nich w spokoju i ciemności. Szczególny 
na swój sposób jest magazyn 2, w którym wcześniej siedzibę miało Biuro Urzędu 
Podatkowego. Whisky Fettercairn Warehouse 2 Batch 004 powstała w wyniku zestawienia 
whisky z beczek, w których wcześniej leżakował bourbon i czerwone wino. W doskonały 
sposób odzwierciedla niezwykły styl destylarni cechujący się bogactwem aromatów 
owoców tropikalnych przemieszanych z subtelnymi nutami przypraw. W kieliszku 
bursztynowozłota, roztacza aromaty przywodzące na myśl słodkie migdały, przyprawy do 
ciasta i owoce tropikalne. W smaku wyczuć można egzotyczne owoce w syropie, owoce 
jagodowe, a także nuty brioszki, kakao i wanilii. Podawać najpierw solo, a po chwili z 
niewielką domieszką zimnej wody; rozcieńczona otwiera się, eksponując w bukiecie 
aromaty owoców tropikalnych.

WHISKY SŁODOWA  SZKOCJA

Cena hurt netto 117722,,2211  zzłł Cena hurt netto 331122,,0088  zzłł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod WWM85

Fettercairn Warehouse 2 Batch 003

Wydestylowana w 2015 i zabutelkowana w 2022 roku whisky z kolekcji Fettercairn
Warehouse 2 - rzadkiej i limitowanej serii whisky leżakujących w jednym z 14 tradycyjnych
magazynów znajdujących się na terenie destylarni Fettercairn. Zapewniają one wysoką
wilgotność i niskie temperatury; whisky dojrzewa w nich w spokoju i ciemności. Szczególny
na swój sposób jest magazyn 2, w którym wcześniej siedzibę miało Biuro Urzędu
Podatkowego. Whisky Fettercairn Warehouse 2 Batch 003 powstała w wyniku zestawienia
whisky z beczek, w których wcześniej leżakował bourbon, rum i czerwone wino. W idealny
sposób odzwierciedla niezwykły styl destylarni bogaty w tropikalne aromaty i subtelne
nuty przypraw. Cechuje ją naturalna, bursztynowozłota barwa i miodowy nos wzbogacony
o dodatek mango, owoców leśnych, kakao, brioszki i wody różanej. W bogatym smaku
można wyczuć owoce tropikalne, czerwone jagody oraz winogrona, którym towarzyszą
nuty przywodzące na myśl miód i migdały. Podawać najpierw solo, a po chwili z niewielką
domieszką zimnej wody; rozcieńczona otwiera się, eksponując w bukiecie aromaty
owoców tropikalnych.

WHISKY SŁODOWA  SZKOCJA

Producent: Fettercairn Distillery
Region: Highland

Kod WWM77

Fettercairn 18 YO Single Malt Scotch Whisky

18 letnia single malt whisky będąca wynikiem otwartego na nowe pomysły myślenia
o tworzeniu whisky w zgodzie z naturą i otaczającym środowiskiem. Powstała przy użyciu
beczek z białego dębu amerykańskiego, pierwszego i drugiego napełnienia,
a w końcowym etapie – beczek z dębu szkockiego. W efekcie otrzymano bogatą
i harmonijną whisky słodową o tropikalnym stylu charakterystycznym dla destylatów
z Fettercairn. W kieliszku bursztynowozłota, w nosie słodkie migdały, owoce tropikalne
i przyprawy do ciast; złożony smak przywodzi na myśl syrop z egzotycznych owoców,
jagody, przyprawy, kakao i wanilię.

WHISKY SŁODOWA  SZKOCJA

Producent: Fettercairn Distillery
Region: Highlands

Cena hurt netto 331122,,0088  zzłł

Cena hurt netto 888866,,3377  zzłł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod WWM76

Fettercairn 16 YO Single Malt Scotch Whisky

Dojrzewana przez 16 lat, najpierw w wybranych beczkach po sherry oloroso ( rst ll),
potem oloroso (re ll) i palo cortado ( rst ll), whisky o wyrazistej miodowej barwie
z brązowymi przebłyskami. W nosie zachwyca wielowymiarowym bukietem złożonym
z aromatów przywodzących na myśl oprószone cukrem migdały, suszone owoce i starzone
drewno. Na podniebieniu fantastycznie złożona, o smaku mango, moreli, skórki cytrynowej
i suszonych na słońcu rodzynek wzbogaconym o nuty orzechów włoskich, lekko palonej
kawy, kakao i lukrecji. Finisz wyrazisty, zdominowany przez słony karmel, drewno
sandałowe i lukrowany piernik. Podawać najpierw solo, a potem z niewielką domieszką
zimnej wody - rozcieńczona otwiera się, eksponując w bukiecie aromaty owoców
tropikalnych.

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Fettercairn Distillery
Region: Highland

Kod WWM37

Fettercairn 12 YO Single Malt Scotch Whisky

Dojrzewana przez 12 lat w beczkach po bourbonie z białego dębu amerykańskiego whisky
o słonecznomiodowej barwie z bursztynowymi re eksami. Zachwyca bukietem złożonym
z aromatów wanilii, gruszek i przypraw, a także niebanalnym smakiem przywodzącym
na myśl rześkie nektarynki, owoce tropikalne i świeżo paloną kawę. Zapadający w pamięć
finisz wywołujący skojarzenia z rodzynkami sułtankami i toffi.

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Fettercairn Distillery
Region: Highland

Cena hurt netto 119977,,2222  zzłł

Cena hurt netto 334455,,8899  zzłł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod WSV13

Edradour-Ballechin 8YO, Double Malt - Double Cask

Ośmioletnia szkocka whisky powstała w destylarni Edradour z dwu whisky słodowych
Edradour i Ballechin; pierwsza leżakuje w beczkach po sherry oloroso, druga w beczkach
po burbonie. Jest to bogata i aromatyczna whisky, którą cechuje idealna równowaga
pomiędzy aromatami owoców i sherry (Edradour), a zapachami dymu i przypraw (torfowa
Ballechin) oraz fantastycznie długi, ciepły, słodki nisz zabarwiony lekko pikantnym
niuansem torfowym.

Cena hurt netto 225,11 zł225,11 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Edradour Distillery Co. Ltd
Region: Highland

Kod WHE14

Ballechin 10 YO Highland Single Malt Scotch Whisky

Silnie torfowa (50 ppm), o naturalnym kolorze i bogatym dymnym charakterze whisky
dojrzewana w beczkach po bourbonie i sherry oloroso, która swą nazwę wzięła
od zamkniętej w 1927 roku, sąsiadującej z Edradour, małej destylarni w Pertshire.
Charakteryzuje ją świeży zapach torfu wzbogacony o aromaty sosny i waty cukrowej.
W ustach syrop ziołowy. Końcówka wytrawna z nutami popiołu z cygar. Nie ltrowana
na zimno.

Cena hurt netto 252,81 zł252,81 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Edradour Distillery Co. Ltd
Region: Highland

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod WHE01

Edradour 10 YO Highland Single Malt Scotch Whisky

Leżakująca w beczkach po sherry oloroso whisky o bukiecie złożonym z aromatów jabłek,
słodu, migdałów i wanilii z domieszką sherry i dymu. W ustach bogata, kremowa, lekko
słodowa, z akcentami orzechowymi i przyprawowymi. W długim niszu dominują nuty
sherry.

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Edradour Distillery Co. Ltd
Region: Highland

Kod Z2VSI29PRESTIGENACHT

Zestaw Prestige Dwór Sieraków Whisky 700
ml z 2 szklankami Nachtmann

Zestaw Prestiż to zapakowana w eleganckie pudełko Whisky Dwór Sieraków z dwoma
szklankami Nachtmann. W nosie wyczuwalne są aromaty suszonych owoców, rodzynek,
pigwy, jabłka, nut cedrowych. W ustach - smaki miodu spadziowego, karmelu, skórek
z jabłek, kokosa oraz nuty dymne. Finisz jest długi, gładki i korzenny.

WHISKY

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

 POLSKA

Cena hurt netto 220088,,6611  zzłłCena hurt netto 222255,,5577  zzłł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod WWM84

Dalmore Luminary Nᴼ1 Aged 15 YO 2022 Edition

Wyjątkowa whisky o wielopoziomowych aromatach idealnie równoważąca naturalne
piękno lokalnie uprawianego jęczmienia z eksperymentalnym sposobem dojrzewania.
Proces ten rozpoczyna się w beczkach z dębu amerykańskiego po bourbonie, potem
whisky tra a do specjalnie przygotowanych dla tej edycji dziewiczych beczek kintsugi
zrobionych z 200-letniego szkockiego dębu powalonego siłami natury, dębu japońskiego
i amerykańskiego oraz do beczek po włoskim winie amarone. Powstała na skutek tego
niecodziennego procesu dojrzewania whisky cieszy oko naturalną barwą i roztacza
wspaniały, ciepły bukiet, na który składają się aromaty przywodzące na myśl owoce, pannę
cottę, prażone migdały i olejki cytrusowe. Bogaty smak wywołuje skojarzenia z cytrusami,
czekoladą, wiśniami, gami, brioszką i ciastem imbirowym, a w niszu wyraźnie
wyczuwalne są suszone owoce, miód, kakao i przyprawy. Podawać solo luz z odrobiną
wody.

WHISKY SŁODOWA  SZKOCJA

Producent: Dalmore Distillery
Region: Highlands

Kod WWM74

Dalmore 12 YO Single Malt Sherry Cask Select

Elegancka whisky z destylarni Dalmore swych charakterystycznych cech nabrała w wyniku
wyjątkowego procesu leżakowania; najpierw przez dziesięć lat dojrzewała w beczkach
z białego dębu amerykańskiego po bourbonie. W tym czasie specjalnie wybrane
europejskie i amerykańskie beczki napełniono kupażem dojrzałych sherry oloroso i pedro
xímenez. Przez trzy lata nasiąkały winem zyskując szeroki wachlarz zapachów i aromatów
pochodzących z dębu i sherry, nadający wlanej później do nich whisky owocowy
i przyprawowy charakter. W efekcie nos roztacza aromaty karmelizowanych pomarańczy,
imbiru i nasączonych miodem sułtanek. W smaku wyczuwalna gorzka czekolada,
zmiażdżone migdały i cynamon. W końcówce daje się wyczuć słodki wpływ gron pedro
xímenez oraz nuty mango, panna cotty i biszkoptu cytrynowego.

WHISKY SŁODOWA  SZKOCJA

Producent: Dalmore Distillery
Region: Highland

Cena hurt netto 9992,30  zzłł

Cena hurt netto 226677,,7700  zzłł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod WWM35

Dalmore Port Wood Reserve Single Malt Scotch Whisky

W nosie aromaty czerwonych owoców, pomarańczy i śliwek, a także nuty toffi i budyniu.
Na podniebieniu wyczuwalne nektarynki i słodkie aromaty kremowego karmelu,
prażonych orzechów i kawy. Finisz przynosi posmak dojrzałych śliwek, rodzynek,
czerwonych pomarańczy i macerowanych wiśni.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Spirits Competition 2020: Gold

Cena hurt netto 339,44 zł339,44 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Dalmore Distillery
Region: Highland

Kod WWM06

Dalmore Aged 25 Years Scotch Whisky

Początkowo dojrzewa w beczkach z białego dębu amerykańskiego po bourbonie. Potem
jedna część kontynuuje dojrzewanie w 25-letnich beczkach po sherry palomino, a druga –
w beczkach po bourbonie z 1980 roku. Następnie obie części są zestawiane w beczkach
po bourbonie, a potem całość przelewana do beczek po porto tawny. Ten niecodzienny
sposób dojrzewania dał efekt w postaci zupełnie wyjątkowej whisky o bujnych aromatach
egzotycznych owoców, marcepana, wanilii, toffi i ciasta gowego. Na podniebieniu
zachwyca złożonym, wielowymiarowym smakiem, w którym wyczuwalne są nuty skórki
pomarańczowej, czekoladowych tru i, lukrecji, słodkiej śliwki i moczonych w sherry
rodzynek. Nie mniej bogata na niszu, w którym uwagę zwracają niuanse przywodzące
na myśl cukier trzcinowy, syrop klonowy, gorzką czekoladę i pikantny piernik.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Spirits Competition 2020: Gold

Cena hurt netto 4 566,53 zł4 566,53 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Dalmore Distillery
Region: Highland

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod WWM04

Dalmore Cigar Malt Reserve Single Malt Scotch Whisky

Stworzona z myślą o towarzyszeniu dobremu cygaru, ale równie wspaniale wypada
degustowana solo. Jest starzona w beczkach po bourbonie i 30-letniej sherry Matusalem,
a wykańczana w beczkach po winie cabernet sauvignon. Bogaty nos roztacza aromaty
cynamonu, wanilii i czerwonych owoców. W ustach prym wiodą owoce tropikalne, banany,
toffi i lody waniliowe. W końcówce wyczuwalna skórka z pomarańczy, bergamotka
i zmiażdżone przyprawy.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Spirits Challange 2019: Double Gold
International Spirits Competition 2020: Gold

Cena hurt netto 491,21 zł491,21 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Dalmore Distillery
Region: Highland

Kod WWM03

Dalmore Aged 18 YO Single Malt Scotch Whisky

Ta wyjątkowa whisky przez pierwsze 14 lat była poddawana starzeniu w beczkach z dębu
amerykańskiego, a następne 4 lata w beczkach po 30-letniej sherry Matusalem. Nos
emanuje aromatami wanilii i ciemnej czekolady wzbogaconymi o nuty pomarańczy
i cynamonu. W ustach kandyzowane cytrusy, kawa, gałka muszkatołowa i goździk.
W długim finiszu przewijają się cytrusy, dąb i przyprawy.

Cena hurt netto 952,65 zł952,65 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Dalmore Distillery
Region: Highland

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod WWM02

Dalmore Aged 15 YO Single Malt Scotch Whisky

Gładka, bogata i krągła whisky reprezentatywna dla stylu destylarni Dalmore. Przez 12 lat
dojrzewała w beczkach z białego dębu amerykańskiego po bourbonie, a następnie została
rozdzielona do trzech rodzajów beczek po sherry - Amoroso, Apostoles i Matusalem
- na kolejne trzy lata, a potem nalnie na nowo połączona. Zachwyca aromatem
marmolady pomarańczowej, cynamonu i gałki muszkatołowej oraz smakiem wywołującym
skojarzenia z mandarynkami, wanilią, imbirem i jabłkami. Na niszu dąb i świąteczne
przyprawy.

Cena hurt netto 355,30 zł355,30 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Dalmore Distillery
Region: Highland

Kod WWM01

Dalmore Aged 12 YO Single Malt Scotch Whisky

Dwunastoletnia whisky z Dalmore za sprawą swej wyjątkowej ob tości aromatów
i smaków jest uznawana za alkohol znacznie bardziej złożony, niż by to wynikało z jego
wieku. Dalmore 12 YO dojrzewała przez 9 lat w beczkach po bourbonie, a przez kolejne
3 w beczkach po sherry. Bujny nos szafuje aromatami cytrusowymi, czekolady
i aromatycznych przypraw. W ustach kontynuacja nut cytrusowych, którym towarzyszą
niuanse sherry oloroso i wanilii. W końcówce wyczuwalna palona kawa i czekolada.

Cena hurt netto 218,61 zł218,61 zł

WHISKY  SZKOCJA

Producent: Dalmore Distillery
Region: Highland

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod HGB11_BALOON

Lepanto Brandy de Jerez Oloroso Viejo z kieliszkiem
do brandy

Znakomita brandy z linii Lepanto to jedyna brandy de jerez powstająca od początku
do końca, łącznie z procesem destylacji, w Andaluzji. Lepanto OV dojrzewa w systemie
solera, najpierw 12 lat w beczkach po sherry Tío Pepe, a potem jeszcze 3 lata w beczkach
po sherry Oloroso Viejo. Ma intensywny bursztynowy kolor z ciemniejszymi miedzianymi
re eksami i czyste, pełne wigoru aromaty orzechów, przypraw i drewna. W ustach
wielowymiarowa, wspaniale złożona i elegancka. Podawać solo lub z lodem. 
Skład: 100% palomino

Cena hurt netto 174,75 zł174,75 zł

BRANDY  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino

Kod HGB11

Lepanto Brandy de Jerez Oloroso Viejo Solera Gran
Reserva

Znakomita brandy z linii Lepanto to jedyna brandy de jerez powstająca od początku
do końca, łącznie z procesem destylacji, w Andaluzji. Lepanto OV dojrzewa w systemie
solera, najpierw 12 lat w beczkach po sherry Tío Pepe, a potem jeszcze 3 lata w beczkach
po sherry Oloroso Viejo. Ma intensywny bursztynowy kolor z ciemniejszymi miedzianymi
re eksami i czyste, pełne wigoru aromaty orzechów, przypraw i drewna. W ustach
wielowymiarowa, wspaniale złożona i elegancka. Podawać solo lub z lodem. 
Skład: 100% palomino

Cena hurt netto 168,78 zł168,78 zł

BRANDY  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod HGB10

Lepanto Brandy de Jerez Pedro Ximénez Solera Gran
Reserva

Wyjątkowa brandy de jerez, której cały proces produkcji, począwszy od zrobienia wina,
poprzez jego destylację, a na dojrzewaniu skończywszy, odbywał się w Jerez, w Andaluzji.
Lepanto PX dojrzewa w systemie solera, najpierw 12 lat w beczkach po sherry Tío Pepe,
a potem 3 lata w beczkach po 30-letniej sherry Noe ze szczepu pedro ximénez. Cieszy oko
ciemnobursztynową barwą z mahoniowymi przebłyskami. Kusi fantastycznym aromatem
rodzynek i g przemieszanym z nutami dębowymi. Na podniebieniu elegancka
i jedwabista, o długim posmaku suszonych owoców zabarwionym niuansem orzechowym.
Podawać solo lub z lodem. 
Skład: 100% palomino

Cena hurt netto 168,78 zł168,78 zł

BRANDY  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino

Kod HGB09_BALOON

Lepanto Brandy de Jerez z kieliszkiem do brandy

Znakomita brandy de Jerez powstała od początku do końca, łącznie z procesem destylacji,
w Andaluzji. Zachwyca topazową barwą z pomarańczowymi i złotymi re eksami. W nosie
wyczuwalne subtelne aromaty wywołujące skojarzenia z karmelem oraz wanilią, którym
towarzyszą nuty tostowe i winne. Na podniebieniu wytrawna i delikatna, o smaku
zabarwionym nutą prażonych migdałów i rodzynek. Podawać solo lub z lodem. 
Skład: 100% palomino

Cena hurt netto 174,75 zł174,75 zł

BRANDY  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod HGB09

Lepanto Brandy de Jerez 12 Solera Gran Reserva

Znakomita brandy de jerez powstała od początku do końca, łącznie z procesem destylacji,
w Andaluzji. Zachwyca topazową barwą z pomarańczowymi i złotymi re eksami. W nosie
wyczuwalne subtelne aromaty wywołujące skojarzenia z karmelem oraz wanilią, którym
towarzyszą nuty tostowe i winne. Na podniebieniu wytrawna i delikatna, o smaku
zabarwionym nutą prażonych migdałów i rodzynek. Podawać solo lub z lodem. 
Skład: 100% palomino

BRANDY  HISZPANIA

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino

Lepanto Aurum Brandy de Jerez Solera Gran Resrva

Producent: González Byass
Region: Andaluzja
Odmiana: palomino fino
Wyjątkowa brandy de jerez, której cały proces produkcji, począwszy od stworzenia wina z 
odmiany palomino, poprzez jego destylację, a na długim dojrzewaniu skończywszy, miał 
miejsce w Jerez, w Andaluzji. Aurum to prawdziwa brandy klasy premium o 
ciemnomahoniowej barwie ze złotymi i miedzianymi re eksami. Na jej wyrazisty, wspaniały 
bukiet składają się aromaty drewna harmonijnie przemieszane z nutami tostowymi i 
balsamicznymi, a także suszonych owoców, Na podniebieniu elegancka i delikatna, o 
długim i czystym finiszu. Podawać solo w kieliszku do brandy. 
Skład: 100% palomino fino

Kod HGB36

BRANDY  HISZPANIA

Cena hurt netto 904,42 zzłł

Cena hurt netto 116688,,7788  zzłł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod FFD09

Famille Dupont Calvados Pays d'Auge 30 ans

Jasnomahoniowy, przejrzysty calvados o potężnym, wyrazistym, nieco słodkim bukiecie
złożonym z aromatów kwiatów, cytrusów, miodu i przypraw przemieszanych z nutami
tostowymi. W ustach równie intensywny, a przy tym elegancki, o smaku przywodzącym
na myśl wanilię, drewno, kandyzowane jabłka i przyprawy. Długo utrzymujący się posmak.
Pić jako digestif, świetnie pasuje do cygara.

Cena hurt netto 957,03 zł957,03 zł

CALVADOS  FRANCJA

Producent: Famille Dupont
Region: Normandia

Kod FFD05

Calvados Hors d'Age

W kieliszku złotożółty, o delikatnych miedzianych re eksach. Po zamieszaniu uwalnia
przyjemne złożone aromaty owocowe ( jabłko, banan) i kwiatowe (róża, jaśmin) oraz
subtelną nutę drewna. W ustach czysty, jedwabisty i łagodny, słodki w ataku, o wyrazistym
smaku wywołującym skojarzenia z dojrzałymi jabłkami. Doskonały w roli zarówno aperitifu
jak i digestifu. Podawać solo lub na lodzie.

Cena hurt netto 316,24 zł316,24 zł

CALVADOS  FRANCJA

Producent: Famille Dupont
Region: Normandia

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod FFD03

Famille Dupont Calvados Réserve

Calvados o czystej i jasnej barwie bursztynu. Początkowo łagodny nos rozwija intensywne
aromaty zielonego jabłka i geranium wzbogacone o nuty miętowe. Nawet w opróżnionym
kieliszku długo utrzymuje się bogaty bukiet. Na podniebieniu spójny, nieco gorzkawy,
w pierwszej chwili o wyraźnym smaku zielonego jabłka, później bardziej wytrawny,
roślinny, o szerokim spektrum aromatów. Podawać jako aperitif solo lub na lodzie lub
z kroplą wody w celu uwolnienia aromatów. Może być także doskonałym digestifem.

Cena hurt netto 228,35 zł228,35 zł

CALVADOS  FRANCJA

Producent: Famille Dupont
Region: Normandia

Kod FFD01

Famille Dupont Calvados Pays d'Auge Fine

Czysta złotożółta barwa. Aromat elegancki, złożony, bardzo intensywny, można wyczuć
w nim jabłka, wanilię i cytrusy podbite delikatną ziemistością. Na podniebieniu pełny
i rześki, o smaku świeżych i suszonych owoców oraz wanilii. Całość bogata i dobrze
zintegrowana. Podawać jako aperitif solo lub na lodzie.

Cena hurt netto 162,92 zł162,92 zł

CALVADOS  FRANCJA

Producent: Famille Dupont
Region: Normandia

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod FAB16

ABK6 Family Reserve Single Estate z 2 kieliszkami
w świątecznym pudełku

Koniak ABK6 Family Reserve Single Estate w zestawie z dwoma kieliszkami zapakowany
w eleganckie, świąteczne pudełko. 
Głęboki, intensywny kolor starego złota. Bogaty bukiet zwraca uwagę nutami drewna
i przypraw; z czasem pojawiają się aromaty lukrecji, skórki pomarańczowej i suszonych g.
Na podniebieniu wspaniale wielowymiarowy, o smaku stanowiącym doskonały przykład
harmonii aromatów orzechów włoskich i laskowych, cedru i kandyzowanych owoców.
Fantastycznie długi, gładki i nezyjny. Jest to koniak powstały z destylatów pochodzących
z jednej posiadłości; cały proces produkcji odbywa się na miejscu począwszy od uprawy
winogron, poprzez tworzenie wina, dwukrotną destylację, starzenie destylatów,
zestawianie ich, a na butelkowaniu skończywszy. Tym samym koniaki ABK6 posiadają
swoisty charakter i wyjątkową głębię, a także większą złożoność niż standardowe wyroby
w danej kategorii. Tworzące je destylaty dojrzewały w beczkach znacznie dłużej, niż
wymagają przepisy apelacyjne; w przypadku ABK6 XO Family Reserve czas ten wynosi 20,
a nawet 25 lat.

Cena hurt netto 511,70 zł511,70 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Nowa Akwitania

Kod FAB15

ABK6 VS Pure Single Estate z 2 kieliszkami
w świątecznym pudełku

Koniak ABK6 VS Pure Single Estate w zestawie z dwoma kieliszkami zapakowany
w eleganckie, świąteczne pudełko.
Złocista barwa z bursztynowymi re eksami. W nosie początkowo pojawiają się aromaty
waniliowe przemieszane z nutami drzewnymi, które ewoluują w kierunku zapachu
świeżych owoców z domieszką miodu. Na podniebieniu gładki, o przyjemnym owocowym
smaku wzbogaconym o niuanse waniliowe. Jest to koniak powstały z destylatów
pochodzących z jednej posiadłości; cały proces produkcji odbywa się na miejscu
począwszy od uprawy winogron, poprzez tworzenie wina, dwukrotną destylację, starzenie
destylatów, zestawianie ich, a na butelkowaniu skończywszy. Tym samym koniaki ABK6
posiadają swoisty charakter i wyjątkową głębię, a także większą złożoność niż standardowe
wyroby w danej kategorii. Tworzące je destylaty dojrzewały w beczkach znacznie dłużej, niż
wymagają przepisy apelacyjne; w przypadku ABK6 VS Pure Single czas ten wynosi 3-4 lata.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
World Cognac Awards 2020: World Best VS - rocznik 2020
World Cognac Awards 2020: World Best VS - rocznik 2019

Cena hurt netto 226,09 zł226,09 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Nowa Akwitania

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod FAB13

ABK6 VSOPz 2 kieliszkami w świątecznym pudełku

Koniak ABK6 VSOP w zestawie z dwoma kieliszkami zapakowany w eleganckie, świąteczne
pudełko. 
Kolor starego złota. Wielowarstwowy bukiet, na który składają się akcenty drzewne
i pieczonych owoców oraz nuty maślanych bułeczek, jabłek i cynamonu. W ustach złożony,
o świetnej strukturze i długim posmaku naznaczonym subtelnym niuansem waniliowym
i beczkowym. Jest to koniak powstały z destylatów pochodzących z jednej posiadłości; cały
proces produkcji odbywa się na miejscu począwszy od uprawy winogron, poprzez
tworzenie wina, dwukrotną destylację, starzenie destylatów, zestawianie ich,
a na butelkowaniu skończywszy. Tym samym koniaki ABK6 posiadają swoisty charakter
i wyjątkową głębię, a także większą złożoność niż standardowe wyroby w danej kategorii.
Tworzące je destylaty dojrzewały w beczkach znacznie dłużej, niż wymagają przepisy
apelacyjne; w przypadku ABK6 VSOP czas ten wynosi 7-8 lat.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
World Cognac Awards 2021: World's Best VSOP
World Cognac Awards 2017: World's Best VSOP - rocznik 2014
World Cognac Awards 2017: World's Best VSOP - rocznik 2017

Cena hurt netto 272,85 zł272,85 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Nowa Akwitania

Kod FAB12

ABK6 Cognac Reserve Artist Collection Limited Edition
Nᵒ2

W ramach limitowanej edycji ABK6 Reserve Artist Collection Nᵒ2 w Domaines Francis
Abécassis powstało 10000 butelek koniaku opatrzonych etykietą przedstawiającą jeden
z obrazów lokalnego artysty Juliena Drevelle, które eksponowane są na ścianach piwnic
i destylarni tej rodzinnej posiadłości. Koniaki z tej serii są eleganckie i wyraźnie
aromatyczne stanowiąc koronny dowód na to, czym skutkuje długie dojrzewanie
w kontekście złożoności i elegancji. Alkohol doskonale prezentuje się w zamkniętej
naturalną zatyczką z drewna bukowego butelce kształtem nawiązującej do karafki. Etykieta
i opakowanie emanują fantastycznie wyrazistymi i harmonijnymi kolorami,
charakterystycznymi dla obrazów artysty. Koniak jest błyszczący, o kolorze bursztynu. Nos
roztacza wyraziste i eleganckie aromaty jabłek, gruszek, kandyzowanych śliwek, cynamonu
i wanilii, przemieszane z subtelnymi nutami drzewnymi. W ustach doskonała równowaga
pomiędzy krągłością i strukturą oraz aromaty przypraw korzennych i drewna, a także długo
utrzymujące się nuty owocowe. Dzięki specjalnemu zestawieniu długo dojrzewanych
destylatów, ABK6 Artist Collection Réserve Cognac prezentuje walory smakowe takie jak
koniaki 9-10 letnie.

Cena hurt netto 254,55 zł254,55 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Cognac

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod FAB19

ABK6 Orange Liqueur

Powstały na bazie koniaku ABK6 likier o złotej barwie z bursztynowymi przebłyskami;
przejrzysty i błyszczący. W nosie jako pierwsze pojawiają się aromaty skórki
pomarańczowej, drugi nos ujawnia nuty wywołujące skojarzenia z kwaskowatymi
słodyczami; całość z wdziękiem wzbogaca niuans kwiatowy. Usta cechuje przyjemna
świeżość w ataku i smak kandyzowanej skórki pomarańczowej oraz marmolady; po chwili
kwaśna nuta powraca z całą siłą wzbogacając fantastycznie długi i nezyjny nisz
podkreślony przez moc koniaku ABK6.

Cena hurt netto 129,50 zł129,50 zł

LIKIER SŁODKIE  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Cognac

Kod FAB18

ABK6 Cognac Reserve Artist Collection Limited Edition
Nᵒ3

W ramach limitowanej edycji ABK6 Reserve Artist Collection Nᵒ3 w Domaines Francis
Abécassis powstało 10000 butelek koniaku opatrzonych etykietą przedstawiającą jeden
z obrazów lokalnego artysty Sylvaina Pigeta, które eksponowane są na ścianach piwnic
i destylarni tej rodzinnej posiadłości. Koniaki z tej serii są eleganckie i wyraźnie
aromatyczne stanowiąc koronny dowód na to, czym skutkuje długie dojrzewanie
w kontekście złożoności i elegancji. Alkohol doskonale prezentuje się w zamkniętej
naturalną zatyczką z drewna bukowego butelce kształtem nawiązującej do karafki. Etykieta
i opakowanie zadecydowanie przykuwają wzrok za sprawą fantastycznie ekspresyjnych
kolorów charakterystycznych dla twórczości artysty. Zawartość butelki także cieszy oko
błyszczącą, głęboko bursztynową barwą. Wyrazisty i elegancki bukiet tworzą aromaty
przywodzące na myśl jabłka, gruszki, kandyzowane śliwki, cynamon i wanilię, wzbogacone
o subtelny niuans drzewny. W ustach koniak zachwyca doskonałą równowagą pomiędzy
krągłością i strukturą, a także aromatami przypraw korzennych i drewna harmonijnie
przemieszanymi z długo wyczuwalnymi w smaku nutami owocowymi. Dzięki specjalnemu
zestawieniu długo dojrzewanych destylatów, ABK6 Artist Collection Reserve Cognac
prezentuje walory smakowe takie jak koniaki 9–10 letnie.

Cena hurt netto 254,55 zł254,55 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Cognac

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod FAB02

ABK6 VSOP Single Estate Cognac

Kolor starego złota. Wielowarstwowy bukiet, na który składają się akcenty drzewne
i pieczonych owoców oraz nuty maślanych bułeczek, jabłek i cynamonu. W ustach złożony,
o świetnej strukturze i długim posmaku naznaczonym subtelnym niuansem waniliowym
i beczkowym. Jest to koniak powstały z destylatów pochodzących z jednej posiadłości; cały
proces produkcji odbywa się na miejscu począwszy od uprawy winogron, poprzez
tworzenie wina, dwukrotną destylację, starzenie destylatów, zestawianie ich,
a na butelkowaniu skończywszy. Tym samym koniaki ABK6 posiadają swoisty charakter
i wyjątkową głębię, a także większą złożoność niż standardowe wyroby w danej kategorii.
Tworzące je destylaty dojrzewały w beczkach znacznie dłużej, niż wymagają przepisy
apelacyjne; w przypadku ABK6 VSOP czas ten wynosi 7-8 lat.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
London Drinks Awards 2022: Gold Medal
World Cognac Awards 2021: World's Best VSOP
World Cognac Awards 2017: World's Best VSOP - rocznik 2014

Cena hurt netto 202,84 zł202,84 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Cognac

Kod FAB01

ABK6 VS Pure Single Estate Cognac

Złocista barwa z bursztynowymi re eksami. W nosie początkowo pojawiają się aromaty
waniliowe przemieszane z nutami drzewnymi, które ewoluują w kierunku zapachu
świeżych owoców z domieszką miodu. Na podniebieniu gładki, o przyjemnym owocowym
smaku wzbogaconym o niuanse waniliowe. Jest to koniak powstały z destylatów
pochodzących z jednej posiadłości; cały proces produkcji odbywa się na miejscu
począwszy od uprawy winogron, poprzez tworzenie wina, dwukrotną destylację, starzenie
destylatów, zestawianie ich, a na butelkowaniu skończywszy. Tym samym koniaki ABK6
posiadają swoisty charakter i wyjątkową głębię, a także większą złożoność niż standardowe
wyroby w danej kategorii. Tworzące je destylaty dojrzewały w beczkach znacznie dłużej, niż
wymagają przepisy apelacyjne; w przypadku ABK6 VS Pure Single czas ten wynosi 3-4 lata.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
World Cognac Awards 2020: World Best VS - rocznik 2020
World Cognac Awards 2020: World Best VS - rocznik 2019

Cena hurt netto 1153.15 zzłł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Cognac

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



ABK6 XO Renaissance Single Estate Cognac

Elegancki koniak o złotobursztynowej barwie i dystyngowanym bukiecie złożonym
z aromatów drzewnych, przypraw korzennych, lukrecji, skórki pomarańczowej i suszonych

g. Na podniebieniu wyrazisty, o smaku, w którym dominują nuty orzechów włoskich
i laskowych, cedru i kandyzowanych owoców. Bardzo długi, wyra nowany nisz. Jest
to koniak powstały z destylatów pochodzących z jednej posiadłości; cały proces produkcji
odbywa się na miejscu począwszy od uprawy winogron, poprzez tworzenie wina,
dwukrotną destylację, starzenie destylatów, zestawianie ich, a na butelkowaniu
skończywszy. Tym samym koniaki ABK6 posiadają swoisty charakter i wyjątkową głębię,
a także większą złożoność niż standardowe wyroby w danej kategorii. Tworzące
je destylaty dojrzewały w beczkach znacznie dłużej, niż wymagają przepisy apelacyjne;
w przypadku ABK6 XO Renaissance czas ten wynosi 30-35 lat.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Wine and Spirit Competition 2021: Gold Outstanding
Internation Wine & Spirit Competition 2020: Gold - 95 punkty
World Cognac Awards 2020: World Best XO - rocznik 2019

Cena hurt netto 524,10 zł524,10 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Cognac
Odmiana: ugni blanc

Kod FAB03

ABK6 XO Family Reserve Single Estate Cognac

Głęboki, intensywny kolor starego złota. Bogaty bukiet zwraca uwagę nutami drewna
i przypraw; z czasem pojawiają się aromaty lukrecji, skórki pomarańczowej i suszonych g.
Na podniebieniu wspaniale wielowymiarowy, o smaku stanowiącym doskonały przykład
harmonii aromatów orzechów włoskich i laskowych, cedru i kandyzowanych owoców.
Fantastycznie długi, gładki i nezyjny. Jest to koniak powstały z destylatów pochodzących
z jednej posiadłości; cały proces produkcji odbywa się na miejscu począwszy od uprawy
winogron, poprzez tworzenie wina, dwukrotną destylację, starzenie destylatów,
zestawianie ich, a na butelkowaniu skończywszy. Tym samym koniaki ABK6 posiadają
swoisty charakter i wyjątkową głębię, a także większą złożoność niż standardowe wyroby
w danej kategorii. Tworzące je destylaty dojrzewały w beczkach znacznie dłużej, niż
wymagają przepisy apelacyjne; w przypadku ABK6 XO Family Reserve czas ten wynosi 20,
a nawet 25 lat.

Cena hurt netto 438,69 zł438,69 zł

KONIAK  FRANCJA

Producent: Domaines ABK6
Region: Cognac

Kod FAB07 

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod FRJ03

Domaine de Joÿ Bas-Armagnac HOR'S D'AGE 15 ans

Piętnastoletni armaniak o bursztynowej barwie przechodzącej w brąz. W nosie łagodny,
o dominujących aromatach drewna i rancio. Na podniebieniu wyra nowany, o wspaniale
złożonym smaku, w miarę ogrzewania kieliszka rozwijającym nuty drewna, kakao,
czekolady i rancio. Długa, pełna przyjemnego ciepła, końcówka. Podawać do wędzonego
łososia, foie gras, mięs na zimno, perliczki z owocami, piersi kaczej z miodem, deserów
czekoladowych takich jak tort czarny las, musu czekoladowego lub z mocną etiopską kawą. 
Skład: bacco, ugni blanc

ARMANIAK  FRANCJA

Producent: Domaine de Joÿ
Region: Gaskonia
Odmiana: bacco, ugni blanc

Kod FRJ02

Domaine de Joÿ Bas-Armagnac XO 10 ans

Dziesięcioletni armaniak o złotej barwie i wspaniale złożonym nosie pełnym aromatów
kwiatowych i waniliowych z wyraźnie zaznaczonym niuansem drzewnym w tle. W ustach
łagodny, o waniliowo-przyprawowym smaku i długiej dębowej końcówce. Podawać
do kaczki po pekińsku, gołębi, dojrzewających szynek, grillowanej piersi z kaczki, grzybów
shitake, marchewkowego purée, kandyzowanego ananasa, serów z przerostem niebieskiej
pleśni, tarty tatin na ciepło. 
Skład: bacco, ugni blanc

ARMANIAK  FRANCJA

Producent: Domaine de Joÿ
Region: Gaskonia
Odmiana: bacco, ugni blanc

Cena hurt netto 223399,,6677  zzłł Cena hurt netto 119966,,7799  zzłł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod FRJ01

Domaine de Joÿ Bas-Armagnac VSOP 5 ans

Pięcioletni armaniak o jasnej, miedzianej barwie i dyskretnym bukiecie złożonym
z aromatów rodzynek i kwiatów wzbogaconych o nutę drzewną. W ustach subtelnie
słodkawy, młody i świeży, ale już pięknie zrównoważony, o zabarwionej charakterystyczną
nutą goryczki końcówce i lekko dymnym posmaku. Podawać do wędzonego łososia,
kawioru, foie gras, wędlin, tarty cytrynowej oraz do serów z przerostem niebieskiej pleśni
takich jak fourme d'ambert czy roquefort. 
Skład: bacco, ugni blanc

ARMANIAK  FRANCJA

Producent: Domaine de Joÿ
Region: Gaskonia
Odmiana: bacco, ugni blanc

Kod Z2VSI22PRESTIGEKIEL

Zestaw Prestige Dwór Sieraków Czarny Bez 0,7
l z 2 kieliszkami

Zestaw Prestiż to zapakowana w eleganckie pudełko biała wódka smakowa Dwór Sieraków
Czarny Bez z dwoma kieliszkami. Wyprodukowana na bazie spirytusu zbożowego
i czarnego bzu, uszlachetniona dodatkami owocowymi, korzennymi i ziołowymi.
Otwierając się w kieliszku, wódka uwalnia aromaty ajerkoniaku, a po chwili karmelu,
tostów, dymu i beczki. W ustach dobrze zbudowana, wręcz gęsta, o przyjemnej słodyczy
suszonej śliwki, jeżyn i owoców lasu.

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

Cena hurt netto 115588,,4466  zzłł

Cena hurt netto 167,63 zł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod Z2VSI21PRESTIGEKIEL

Zestaw Prestige Pieprzowa 700 ml z 2 kieliszkami

Zestaw Prestiż to zapakowana w eleganckie pudełko wódka smakowa Dwór Sieraków
Pieprzowa z dwoma kieliszkami. W tej klasycznej polskiej pieprzówce przez moment
czujemy w nosie świeżo zmielony pieprz, delikatny zapach mięty, ziela angielskiego i liścia
laurowego. Gdy wódka otworzy się w kieliszku, dochodzą aromaty ziół. W ustach
zdecydowana, intensywna, z lekko słodkawym, bardzo pikantnym finiszem.

WÓDKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

Kod Z2VSI19PRESTIGENACHT

Zestaw Prestige Dwór Sieraków Śliwa z Tarniną 0,7
l z 2 szklankami Nachtmann

Zestaw Prestiż to zapakowana w eleganckie pudełko biała wódka smakowa Śliwa z Tarniną
z dwoma szklankami Nachtmann. W nosie marynowana śliwka, aromaty brzoskwini,
lukrecji, kon tury z róży, pigwa, miód. Na podniebieniu wódka jest półwytrawna, o smaku
przywodzącym na myśl suszone śliwki, lukrecję, miód, melisę i gorzkie zioła. Pozostawia
posmak brzoskwiń i suszonych moreli. Na końcu deserowa czekolada.

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

Cena hurt netto 116622,,5555  zzłł
Cena hurt netto 191,51 zł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod Z2VSI10PRESTIGEKIEL

Zestaw Prestige Dwór Sieraków Superior Wódka 0,7
l z 2 kieliszkami

Zestaw Prestiż to zapakowana w eleganckie pudełko biała wódka smakowa Dwór Sieraków
Superior z dwoma kieliszkami. Zestawiona ze spirytusu zbożowego, destylatów śliwkowych
i jabłkowych oraz nalewów na dziką różę, wanilię, ziarno owsa i rodzynki.

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

Kod VSI22_UNP

Dwór Sieraków Czarny Bez 0,7 l w pudełku

Wyprodukowana na bazie spirytusu zbożowego i czarnego bzu, uszlachetniona dodatkami
owocowymi, korzennymi i ziołowymi. Pierwsze wrażenie słodyczy w nosie delikatnie
przykrywa migdałowa goryczka. Otwierając się w kieliszku, wódka uwalnia aromaty
ajerkoniaku, a po chwili karmelu, tostów, dymu i beczki. W ustach dobrze zbudowana,
wręcz gęsta, o przyjemnej słodyczy suszonej śliwki, jeżyn i owoców lasu. Podawać
na koniec posiłku, do deseru.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Wine & Spirits Competition 2015: Silver
Warsaw Spirit Competition 2018: Gold

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

Cena hurt netto 163,14 zł

Cena hurt netto 9977,,6633  zzłł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod VSI21_UNP

Dwór Sieraków Pieprzowa 0,7 l w pudełku

Dwór Sieraków Pieprzowa w ozdobnym pudełku. W tej klasycznej polskiej pieprzówce
przez moment czujemy w nosie świeżo zmielony pieprz, delikatny zapach mięty, ziela
angielskiego i liścia laurowego. Gdy wódka otworzy się w kieliszku, dochodzą aromaty ziół.
W ustach zdecydowana, intensywna z lekko słodkawym, bardzo pikantnym finiszem.

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

Kod VSI19_UNP

Dwór Sieraków Śliwa z Tarniną 0,7 l w pudełku

Kolor bladobrzoskwiniowy z delikatnymi ołkowymi przebłyskami. W nosie marynowana
śliwka, aromaty brzoskwini, lukrecji, kon tury z róży, pigwa, miód. Na podniebieniu wódka
jest półwytrawna, o smaku przywodzącym na myśl suszone śliwki, lukrecję, miód, melisę
i gorzkie zioła. Pozostawia posmak brzoskwiń i suszonych moreli. Na końcu deserowa
czekolada.

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

Cena hurt netto 9966,,6655  zzłł
Cena hurt netto 9944,,7744  zzłł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod VSI17_1

Dwór Sieraków Superior Limited Edition 0,7
l w eleganckim pudełku

Eleganckie pudełko, stylowa butelka, a zawartość – jeszcze bardziej intrygująca. Dwór
Sieraków Superior w limitowanej edycji to idealny pomysł na prezent! Biała wódka
smakowa zestawiona ze spirytusu zbożowego, destylatów śliwkowych i jabłkowych oraz
nalewów na dziką różę, wanilię, ziarno owsa i rodzynki. Efekt: wyjątkowa, krystaliczna
wódka z łagodnym dotknięciem owocu.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Wine & Spirit Competition : Gold Medal, 95 punktów - rocznik 2022

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

Kod VSI16_UNP

Dwór Sieraków Ziemniak Kosher 0,7 l w pudełku

Powstała z polskich ziemniaków wódka o lekko słodkich aromatach biszkoptów, polnych
kwiatów i chleba. Na podniebieniu nieco pieprzna i orzechowa, o zabarwionym nutą
goryczki posmaku. Podawać schłodzoną.

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

Cena hurt netto 8899,,4433  zzłł

Cena hurt netto 220044,,4466  zzłł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod VSI15_PUD

Dwór Sieraków Ziemniak kosher 0,5 l w opakowaniu

Wódka wytworzona z polskich ziemniaków, dzięki którym cechuje się lekko słodkim
aromatem biszkoptów, polnych kwiatów i chleba. W ustach pojawia się ponadto nuta
pieprzna i orzechowa, zaś w posmaku - delikatna goryczka. Podawać schłodzoną.

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

Kod VSI12_SKRO

Dwór Sieraków Palona Pułkownika Boruty 0,7
l w drewnianej skrzynce

Palenie wódki, czyli dodawanie do niej karmelu, jest tradycją tonącą w mrokach historii.
Przepalanki należały do ulubionych napitków ułanów II Rzeczypospolitej. Gdy alkohol był
naprawdę mocny, odrobina cukru łagodziła ostrość trunku, a dodatki maceratów nadawały
mu szlachetność. Przepalanki robiono zarówno wtedy, gdy armia stała w polu, jak
i we dworach w czasach pokoju. Wódka Palona z kolekcji pułkownika robiona jest
ze spirytusu żytniego z prażonych ziaren, z dodatkiem karmelu i kompozycji
zmacerowanych ziół. Jej wysokoprocentową moc, przykrywają zapachy i smaki kakao,
rozmarynu, ziół, miodu i gorzkiej czekolady.

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

Cena hurt netto 6655,,6644  zzłł

Cena hurt netto 223300,,4488  zzłł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod VSI10_UNP

Dwór Sieraków Superior 0,7 l w pudełku

Wódka Dwór Sieraków Superior w ozdobnym pudełku. Biała wódka smakowa zestawiona
ze spirytusu zbożowego, destylatów śliwkowych i jabłkowych oraz nalewów na dziką różę,
wanilię, ziarno owsa i rodzynki. Efekt: wyjątkowa, krystaliczna wódka z łagodnym
dotknięciem owocu.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Warsaw Spirit Competition 2018: Silver
International Wine & Spirits Competition 2018: Silver
Concours Mondial Bruxelles 2019: Silver

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

Kod VSI10_PUD_2KIEL

Dwór Sieraków Superior Wódka 0,7 l w pudełku
z dwoma kieliszkami

Biała wódka smakowa w eleganckim opakowaniu. Zestawiona ze spirytusu zbożowego,
destylatów śliwkowych i jabłkowych oraz nalewów na dziką różę, wanilię, ziarno owsa
i rodzynki. Efekt: wyjątkowa, krystaliczna wódka z łagodnym dotknięciem owocu.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Warsaw Spirit Competition 2018: Silver
International Wine & Spirits Competition 2018: Silver
Concours Mondial Bruxelles 2019: Silver

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

Cena hurt netto 8866,,8822  zzłł Cena hurt netto 110066,,1188  zzłł

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod VSI02_PNK

Dwór Sieraków Superior 0,5 l w pudełku

Biała wódka smakowa w ładnym opakowaniu. Zestawiona ze spirytusu zbożowego,
destylatów śliwkowych i jabłkowych oraz nalewów na dziką różę, wanilię, ziarno owsa
i rodzynki. Efekt: wyjątkowa, krystaliczna wódka z łagodnym dotknięciem owocu.

WÓDKA  POLSKA

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

Kod VPO01_PUSZKA

Wódka potocki w puszce

Historia wódki Potocki ściśle związana jest z gorzelniczą działalnością rodziny Potockich
prowadzoną w Łańcucie i trwającą nieprzerwanie od 1816 do 1944 roku.Tradycję tę
wskrzesił w 2002 roku potomek rodu Jan Roman Potocki, wprowadzając Wódkę Potocki
na światowe rynki. W tej wódce wszystko jest polskie i najwyższej jakości. Nie jest

ltrowana, a destylowana tylko dwukrotnie, co pozwoliło otrzymać produkt o bardzo
charakterystycznym, domowym i spiżarnianym, przyjemnym dla podniebienia, smaku.
Uwagę zwraca długi, oryginalny, subtelnie słodkawy nisz. Wódkę „Potocki” można pić
zarówno jako aperitif, jak i do dań lubiących mocny „akompaniament”.

Cena hurt netto 6644,,1155  zzłł

Cena hurt netto 114422,,9900  zzłł

WÓDKA  POLSKA

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod CHP02

Pisco Alto del Carmen Reservado

Pisco o jasnym bursztynowym kolorze i bogatym bukiecie charakterystycznym dla
muskatów wzbogaconym o aromaty suszonych owoców i wanilii. W ustach doskonały
balans smaku słodkich winogron, wanilii i bananów. Podawać solo lub z lodem. 
Skład: muskat aleksandryjski, moscatel rosado

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Concours Mondial Bruxelles : Gold - rocznik 2018
World Spirit Competition : Silver - rocznik 2017
World Spirit Competition : Gold - rocznik 2019

Cena hurt netto 96,37 zł96,37 zł

PISCO  CHILE

Producent: Alto del Carmen
Odmiana: muskat aleksandryjski, moscatel rosado

Kod CHP01

Pisco Alto del Carmen Especial

Powstałe wyłącznie z winogron odmiany muskat aleksandryjski pisco o słomkowej barwie
i aromatach owocowych wzbogaconych o niuanse drzewne. W ustach delikatne, o lekko
waniliowo-bananowym smaku. Może być pite z lodem, ale głównie służy jako składnik
napojów mieszanych. Stanowi idealną podstawę pisco sour. 
Skład: muskat aleksandryjski

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Concours Mondial Bruxelles : Silver - rocznik 2012
Concours Mondial Bruxelles : Silver - rocznik 2017

Cena hurt netto 84,12 zł84,12 zł

PISCO  CHILE

Producent: Alto del Carmen
Odmiana: muskat aleksandryjski

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod CHP04

Pisco Alto del Carmen Reservado Transparente

Bezbarwne pisco powstałe z wybranych winogron odmiany muskat. Na podniebieniu
owocowe, o smaku lekko zabarwionym niuansami cytrusowymi. Dzięki dwukrotnej
destylacji i trzykrotnej ltracji Alto del Carmen Reservado Transparente to świetnie
zbalansowane, krągłe pisco w pełni oddające kwiatowo-owocowy charakter muskatów.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Wine & Spirit Competition : Silver - rocznik 2012
Concours Mondial Bruxelles : Silver - rocznik 2011
Catador Chile : Silver - rocznik 2018

Cena hurt netto 101,24 zł101,24 zł

PISCO  CHILE

Producent: Alto del Carmen
Odmiana: muskat aleksandryjski, moscatel rosado

Kod CHP03

Pisco Alto del Carmen Envejecido

Pisco o bursztynowym kolorze ze złotymi re eksami. W zapachu dominują aromaty
dębowe, kandyzowanych owoców i toffi. Na podniebieniu delikatne i krągłe,
o fantastycznym smaku przywodzącym na myśl starzoną brandy, wzbogaconym
o subtelny niuans waniliowy. Podawać solo.
Skład: muskat

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Concours Mondial Bruxelles : Gold - rocznik 2017
Catador Chile : Gold - rocznik 2017
Catador Chile : Gold - rocznik 2018

Cena hurt netto 128,85 zł128,85 zł

PISCO  CHILE

Producent: Alto del Carmen
Odmiana: muskat

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl





Kod ZSKV01CHI01ZSKV01CHI01

Lekkie, przyjemne do picia czerwone wytrawne wino
z Chile o wyraźnym aromacie likieru z czarnej porzeczki,
wiśni, jagód, drewna cedrowego i czekolady. Usta bogate,
pełne owocu, subtelnie taniczne, o świeżym posmaku.
Podawać do pieczonego mięsa, gulaszy, dojrzewających
serów, ciasta czekoladowego z lodami waniliowymi.

Cena hurt netto 47,67 zł47,67 zł

CZERWONE WYTRAWNE  CHILE

Producent: Viña La Rosa
Region: Dolina Centralna
Odmiana: cabernet sauvignon

Kod ZSKV01CHI04ZSKV01CHI04

Świeże i lekkie, pełne owocu białe wytrawne wino z Chile;
zarówno w nosie jak i ustach wyczuwalne nuty cytrusów,
zielonego jabłka, agrestu i owoców tropikalnych.
Pozostawia przyjemne orzeźwienie. Podawać do homara,
ostryg, dań z owoców morza, oliwek, zielonych warzyw,
sałatek, dań kuchni meksykańskiej, deserów owocowych
i ciast z owocami.

Cena hurt netto 47,67 zł47,67 zł

BIAŁE WYTRAWNE  CHILE

Producent: Viña La Rosa
Region: Dolina Centralna
Odmiana: chardonnay

Kod ZSKV01CHI35ZSKV01CHI35

Czerwone chilijskie wino wytrawne uwodzące
przepięknym bukietem pełnym aromatów czerwonych
owoców okraszonych niuansami kawowymi i gorzkiej
czekolady. Usta smakowite, soczyście owocowe,
skoncentrowane, o długim, wyraźnym posmaku. Podawać
do grillowanych czerwonych mięs, kotletów jagnięcych,
zapiekanek, makaronów z mięsnymi sosami.

Cena hurt netto 47,57 zł47,57 zł

CZERWONE WYTRAWNE  CHILE

Producent: Bodega Cien y Cerro
Region: Dolina Centralna
Odmiana: cabernet sauvignon, syrah

Kod ZSKV01CTA03ZSKV01CTA03

Wino będące kupażem trzech najpopularniejszych odmian
Nowego Świata: syraha, cabernet sauvignon i malbeka.
Charakteryzuje je głęboka rubinowa barwa, dobra struktura
i dojrzałe taniny. Świetne w zestawieniu z czerwonymi
mięsami, kiełbaskami, makaronami i pizzą.

Cena hurt netto 56,24 zł56,24 zł

CZERWONE WYTRAWNE  CHILE

Producent: Viña Undurraga
Region: Dolina Centralna
Odmiana: syrah, cabernet sauvignon, malbec

La Palma Cabernet Sauvignon w drewnianej skrzynce La Palma Chardonnay w drewnianej skrzynce Cien y Cerro Cabernet Sauvignon Reserva w drewnianej
skrzynce

Tarichú Red Blend w drewnianej skrzynce

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod ZSKV01CTA11ZSKV01CTA11

Młode, rześkie wino o słomkowożółtej barwie
z zielonkawymi przebłyskami. W ustach świeże i owocowe,
o długim, czystym posmaku. Doskonałe jako aperitif lub
dodatek do sałatek, ryb i owoców morza. 
Skład: sauvignon blanc

Cena hurt netto 56,24 zł56,24 zł

BIAŁE WYTRAWNE  CHILE

Producent: Viña Undurraga
Region: Dolina Centralna
Odmiana: sauvignon blanc

Kod ZSKV01FLG06ZSKV01FLG06

W nosie intensywne, z subtelną nutą ołka i tostów.
W ustach gładkie, okrągłe, świetnie zbudowane, soczyście
owocowe, o niezwykle długim, rześkim zakończeniu.
Podawać do czerwonych mięs, dziczyzny i serów.

Cena hurt netto 47,19 zł47,19 zł

CZERWONE WYTRAWNE  FRANCJA

Producent: LGI-Wines
Region: Langwedocja-Roussillon
Odmiana: cabernet sauvignon, syrah

Kod ZSKV01FLG21ZSKV01FLG21

Jasny, cytrynowożółty kolor z zielonkawymi re eksami.
W nosie aromaty świeżych zielonych owoców i cytrusów,
w tle nuty ziołowe. W ustach lekkie i rześkie, przyjemnie
mineralne, o smakowitym zakończeniu pozostawiającym
posmak jabłek i limonki. Doskonałe do owoców morza i ryb
o białym mięsie.

Cena hurt netto 44,21 zł44,21 zł

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE  FRANCJA

Producent: LGI-Wines
Region: Gaskonia
Odmiana: colombard

Kod ZSKV01FLG23ZSKV01FLG23

Rubinowoczerwone wino o delikatnych purpurowych
re eksach. W nosie intensywne aromaty świeżych śliwek
i wiśni podbite ziołami. Na podniebieniu bardzo owocowe,
soczyste, o pieprznym posmaku i gibkich taninach
na niszu. Podawać do pieczonej wieprzowiny, grzybów,
grillowanych warzyw i makaronów w serowych sosach.

Cena hurt netto 44,21 zł44,21 zł

CZERWONE PÓŁWYTRAWNE  FRANCJA

Producent: LGI-Wines
Region: Langwedocja-Roussillon
Odmiana: merlot

Tarichú Sauvignon Blanc w drewnianej skrzynce Belchapel Cabernet-Syrah w drewnianej skrzynce Roche de Belanne Colombard w drewnianej skrzynce Roche de Belanne Merlot w drewnianej skrzynce

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod ZSKV01HAN33ZSKV01HAN33

Bladożółta barwa z zielonkawymi re eksami. Owocowy
aromat przywołuje na myśl egzotyczne owoce oraz kwiaty.
Świeże i eleganckie w ustach. Przyjemnie słodkie. Podawać
do dojrzewających serów.

Cena hurt netto 37,47 zł37,47 zł

BIAŁE PÓŁSŁODKIE  HISZPANIA

Producent: Bodega La Viña – La Font de la Figuera (Anecoop)
Region: Walencja
Odmiana: macabeo

Kod ZSKV01HRW03ZSKV01HRW03

Bujne, dobrze zbudowane czerwone hiszpańskie wino
wytrawne o aromatach dojrzałych ciemnych owoców
przemieszanych z subtelnymi nutami przypraw.
Na podniebieniu miękkie i krągłe, o przyjemnie owocowym
smaku, dobrze wyważonej kwasowości i długim, bogatym
zakończeniu. Podawać do pieczonego indyka, kaczki,
kurczaka, wieprzowiny, gyrosów z jagnięciną, serów takich
jak gouda czy młody ser manchego, warzyw - dynia,
bakłażany, pieczona czerwona papryka, grillowane cebule,
pieczony por, a także dań z dodatkiem suszonej żurawiny.

Cena hurt netto 49,51 zł49,51 zł

CZERWONE WYTRAWNE  HISZPANIA

Producent: Bodegas San Valero
Region: Aragonia
Odmiana: cariñena

Kod ZSKV01PEN38ZSKV01PEN38

Portugalskie czerwone wino wytrawne o rubinowej barwie
i świeżym aromacie leśnych owoców zwiastującym
orzeźwiające, harmonijne wino. W ustach łagodne,
subtelnie taniczne, o dobrze zbalansowanej kwasowości
i przyjemnym owocowym posmaku. Podawać do dań
z warzyw i drobiu w lekkich sosach.

Cena hurt netto 39,65 zł39,65 zł

CZERWONE WYTRAWNE  PORTUGALIA

Producent: Adega de Redondo
Region: Alentejo
Odmiana: castelão, aragonês, trincadeira

Kod ZSKV01UCP06ZSKV01UCP06

Eleganckie białe wino wytrawne z Urugwaju o bogatych
aromatach dojrzałych bananów, brzoskwiń i mango.
W ustach delikatne, przyjemnie kwasowe, świeże. Podawać
do sałatek, lekkich dań z makaronów, owoców morza.
Podawać do sałatek, lekkich dań z makaronów, owoców
morza.

Cena hurt netto 54,32 zł54,32 zł

BIAŁE WYTRAWNE  URUGWAJ

Producent: Bodegas Carrau
Region: Region Południowy – Canelones
Odmiana: chardonnay

Conde de Valencia Semi Sweet w drewnianej skrzynce Arrano Cariñena w drewnianej skrzynce Maré Viva Tinto w drewnianej skrzynce Juan Carrau Chardonnay w drewnianej skrzynce

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod ZSKV01UCP07ZSKV01UCP07

Czerwone wytrawne wino z Urugwaju o złożonym bukiecie
pełnym aromatów jagód, wiśni i malin przemieszanych
z nutami lukrecji i przypraw. W ustach pełne, aksamitnie
taniczne, o długim posmaku. Podawać do wołowiny,
wędlin, makaronów, serów.

Cena hurt netto 54,32 zł54,32 zł

CZERWONE WYTRAWNE  URUGWAJ

Producent: Bodegas Carrau
Region: Region Południowy – Canelones
Odmiana: tannat

Kod ZSKV01WFC36ZSKV01WFC36

Włoskie białe wino półwytrawne o cytrynowej barwie
i nosie pełnym aromatów owoców tropikalnych i skórki
chleba. W ustach smaczne i rześkie, o przyjemnym
owocowym posmaku. Podawać do sałatek, białych mięs,
ryb, owoców morza.

Cena hurt netto 43,81 zł43,81 zł

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Veneto
Odmiana: pinot grigio

Kod ZSKV01WFC37ZSKV01WFC37

Włoskie różowe wino wytrawne o bladoróżowej barwie
i nosie pełnym subtelnych aromatów świeżych czerwonych
owoców. W ustach delikatne, smaczne i rześkie,
o przyjemnym owocowym posmaku. Podawać do sałatek
lub jako aperitif.

Cena hurt netto 45,73 zł45,73 zł

RÓŻOWE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Veneto
Odmiana: pinot grigio

Kod ZSKV01WFC44ZSKV01WFC44

Czerwone włoskie wino wytrawne roztaczające intensywne
aromaty dojrzałych czerwonych owoców przemieszane
z nutami przypraw. Na podniebieniu pełne i krągłe,
świetnie zbalansowane, o jedwabistych, wręcz słodkich
taninach i długim, czystym posmaku. Podawać
do befsztyka i ragoȗt z dzika.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Berliner Wine Trophy : Gold - rocznik 2016

Cena hurt netto 75,80 zł75,80 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Toskania
Odmiana: sangiovese, merlot

Juan Carrau Tannat w drewnianej skrzynce Pinot Grigio Casa Defrà w drewnianej skrzynce Pinot Grigio Rosé Casa Defrà w drewnianej skrzynce Gran Passaia Rosso w drewnianej skrzynce

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod ZSKV01WFC47ZSKV01WFC47

Wino powstałe z bardzo słodkich, suszonych przez
minimum trzy miesiące, ręcznie zbieranych winogron.
W ustach intensywne, bogate i miękkie, ujmujące słodyczą
dojrzałych tanin i długim, mocno owocowym, posmakiem.
Podawać do czerwonych mięs, dojrzałych serów lub solo.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Luca Maroni : 96 punkty - rocznik 2018
Berliner Wine Trophy : Gold - rocznik 2015
Berliner Wine Trophy : Gold - rocznik 2016

Cena hurt netto 64,45 zł64,45 zł

CZERWONE PÓŁWYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Apulia
Odmiana: primitivo, sangiovese

Kod ZSKV01WFC52ZSKV01WFC52

Czerwone wino o intensywnym kolorze i mocnych
aromatach czarnych owoców wzbogaconych o subtelne
nuty waniliowe. Na podniebieniu eleganckie i harmonijne,
krągłe i świetnie zbudowane, o łagodnych, dojrzałych
taninach i długim posmaku. Podawać do grillowanych mięs
i warzyw, dojrzałych serów i salami.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Luca Maroni : 97 punkty - rocznik 2017

Cena hurt netto 88,72 zł88,72 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Veneto
Odmiana: merlot, cabernet sauvignon

Kod ZSKV01WFC66ZSKV01WFC66

Wino o delikatnym słomkowym kolorze. W nosie subtelne
aromaty kwiatów, cytrusów, w tle mokry kamień. Usta
krągłe i miękkie, o umiarkowanej kwasowości i lekkim
goryczkowym posmaku. Całość zwiewna i lekka, bardzo
elegancka. Podawać do delikatnych serów i nietłustych ryb.

Cena hurt netto 43,34 zł43,34 zł

BIAŁE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Veneto
Odmiana: garganega, trebbiano

Kod ZSKV01WFC67ZSKV01WFC67

Wino o barwie owocu granatu i bujnym bukiecie złożonym
z aromatów czarnych porzeczek i powideł śliwkowych,
z nutami kakao, tytoniu i wanilii w tle. Na podniebieniu
soczyście owocowe, pełne i krągłe, o miękkich, słodkawych
taninach i długim posmaku czerwonych porzeczek,
przypraw i kawy. Podawać do czerwonych mięs, dziczyzny
i wyrazistych serów.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Luca Maroni : 98 punkty - rocznik 2018

Cena hurt netto 78,88 zł78,88 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Cielo e Terra
Region: Apulia
Odmiana: primitivo

Gran Maestro Rosso Appassimento w drewnianej skrzynce Casa Defra Riserva w drewnianej skrzynce Sante Rive Soave w drewnianej skrzynce Gran Maestro Primitivo w drewnianej skrzynce

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod ZSKV01WMH02ZSKV01WMH02

Wino o głębokiej czerwonej barwie i wspaniałym bukiecie
złożonym z mocnych aromatów leśnych jagód i wiśni
w likierze, którym towarzyszą subtelne nuty balsamiczne,
przyprawowe, kawowe, a także poszycia leśnego. W ustach
pełne i wyraziste, harmonijne i łagodnie taniczne. Podawać
do grillowanych mięs, dań z dodatkiem tru i
i prawdziwków oraz dojrzewających serów.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
Luca Maroni : 90 punkty - rocznik 2015
International Wine Challenge : Silver - rocznik 2010

Cena hurt netto 67,79 zł67,79 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Menhir Salento
Region: Apulia
Odmiana: negroamaro, malvasia nera

Kod ZSKV01WMH07ZSKV01WMH07

Klasyczne wino ze słonecznego południa Włoch
roztaczające aromaty bardzo dojrzałych leśnych jagód
i śliwek wzbogaconych o subtelne nuty korzenne i dębowe.
W ustach soczyście owocowe, wspaniale miękkie i krągłe,
o dojrzałych, sprawiające wrażenie słodkich, taninach
i długim, smakowitym zakończeniu. Podawać do dań
warzywnych z cykorią, makaronów z sosami, grillowanych
mięs.

Medale i nagrody:Medale i nagrody:
International Wine Challenge : Bronze - rocznik 2010
Decanter World Wine Awards 2012: Bronze - rocznik 2010
Luca Maroni : 90 punkty - rocznik 2015

Cena hurt netto 74,53 zł74,53 zł

CZERWONE WYTRAWNE  WŁOCHY

Producent: Menhir Salento
Region: Apulia
Odmiana: primitivo

Menhir Salice Salentino w drewnianej skrzynce Menhir Primitivo di Manduria w drewnianej skrzynce

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod BOJ03BOJ03

Korkociąg ścienny BOJ łączy oryginalny design
z najnowszymi trendami w europejskiego wzornictwa
i wystroju wnętrz. To połączenie stylu, ergonomii
i funkcjonalności. Często klienci decydują się na jego zakup,
by dodać profesjonalizmu swoim domowym barkom,
piwniczkom lub jako interesujący gadżet w nowoczesnej
kuchni. Korkociąg został zaprojektowany z myślą
o miejscach, gdzie otwieranych jest wiele butelek wina
w krótkim czasie, takich jak restauracje, winebary, sale
tastingowe, czy cateringi. To oryginalny prezent dla
znajomych lub partnerów biznesowych.

Cena hurt netto 732,23 zł732,23 zł

AKCESORIA  HISZPANIA

Producent: BOJ

Kod FLN02FLN02

Zestaw 24 próbek najważniejszych aromatów spotykanych
w czerwonych i białych winach (z uwzględnieniem
szampanów) wraz z informatorem dotyczącym zmysłu
powonienia i degustacji win. 24 ilustrowane teksty
wyjaśniają, w jaki sposób i w winach jakiego typu rozwijają
się kluczowe aromaty. W zestawach znajduje się ułatwiający
naukę polskojęzyczny przewodnik „Zapachy wina”
autorstwa Jeana Lenoira w formacie pdf.

Cena hurt netto 799,96 złł

AKCESORIA  FRANCJA

Producent: Le Nez du Vin

Kod FLN03FLN03

Zestaw 12 podstawowych aromatów spotykanych
w białych winach i szampanach wraz z informatorem
(w języku polskim, na płycie CD) dotyczącym zmysłu
powonienia i degustacji win. 12 ilustrowanych tekstów
wyjaśnia, w jaki sposób i w winach jakiego typu pojawiają
się kluczowe aromaty, w odniesieniu do najlepszych białych
win świata. Do zestawu dołączony jest polskojęzyczny
przewodnik „Zapachy wina” autorstwa Jeana Lenoira
w formacie pdf.

Cena hurt netto 400,49 zł400,49 zł

AKCESORIA  FRANCJA

Producent: Le Nez du Vin

Kod FLN04FLN04

Zestaw 12 podstawowych aromatów spotykanych
w czerwonych winach wraz z informatorem (w języku
polskim, na płycie CD) dotyczącym zmysłu powonienia
i degustacji win. 12 ilustrowanych tekstów wyjaśnia, w jaki
sposób i w winach jakiego typu pojawiają się kluczowe
aromaty, w odniesieniu do najlepszych czerwonych win
świata. Do zestawu dołączony jest polskojęzyczny
przewodnik „Zapachy wina” autorstwa Jeana Lenoira
w formacie pdf.

Cena hurt netto 400,49 zł400,49 zł

AKCESORIA  FRANCJA

Producent: Le Nez du Vin

Korkociąg ścienny czerwony Komplet 24 próbek zapachowych Le Nez du Vin – Czerwone
i białe wina

Komplet 12 próbek zapachowych Le Nez du Vin – Białe
wina i szampany

Komplet 12 próbek zapachowych Le Nez du Vin – Czerwone
wina

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod FLN05FLN05

Komplet 12 próbek ilustrujących największe wady wina.
Czy można je usunąć lub złagodzić? Jak bezbłędnie
rozpoznać, czy wino jest korkowe czy zoksydowane?
Znajdujące się w zestawie próbki zapachowe umożliwią
zarówno zapamiętanie poszczególnych aromatów
zanieczyszczających wino, jak i ich lepszą identy kację.
Do zestawu dołączony jest przewodnik (w formie pdf)
autorstwa Jeana Lenoira ułatwiający zrozumienie procesów
odpowiedzialnych za powstawanie błędów w winie, ich
rozpoznawanie oraz nazwanie.

Cena hurt netto 400,49 zł400,49 zł

AKCESORIA  FRANCJA

Producent: Le Nez du Vin

Kod FLN06FLN06

Komplet 12 próbek ilustrujących najbardziej typowe
dębowe aromaty wina. Niektóre z nich w naturalny sposób
obecne są w drewnie dębowym, podczas gdy inne uzyskuje
się na poszczególnych etapach wytwarzania beczek.
Dwanaście zawartych w tym zestawie woni pomoże
znaleźć własną drogę do zrozumienia różnych stadiów,
przez które w czasie starzenia w dębowych beczkach
przechodzi wino. Warto je zapamiętać, jako że pomagają
dowiedzieć się, dlaczego i w jaki sposób wino nabiera wielu
wspaniałych aromatów.

Cena hurt netto 400,49 zł400,49 zł

AKCESORIA  FRANCJA

Producent: Le Nez du Vin

Kod FLN07FLN07

Komplet próbek ilustrujących 6 najważniejszych aromatów
pojawiających się w winach. Warto je zbadać i zapamiętać,
tak aby potem bez problemu wyczuć je w degustowanym
winie. Naprawdę łatwo jest robić postępy!

Cena hurt netto 134,85 zł134,85 zł

AKCESORIA  FRANCJA

Producent: Le Nez du Vin

Kod FLN12FLN12

Jean Lenoir po sklasy kowaniu aromatów, które można
znaleźć w kawie oraz winie, przeniósł swoją uwagę
na whisky. Efektem jego pracy jest zestaw 54 próbek
obejmujący pełne spectrum aromatów występujących
w whisky umieszczony w ozdobnym, czarnym pudełku.
Whisky to cała gama nut: kwiatowych, owocowych,
przypraw, tostów, drewna, fenoli, torfu i morza. By sprostać
wyzwaniu polegającemu na wyszczególnieniu
poszczególnych aromatów, zatrudnił specjalistów, by zajęli
się nie tylko badaniami naukowymi, ale i kulturowymi,
a nawet zmysłowymi. Przewodnik wydany pod redakcją
Jeana Lenoira oferuje także rady i informacje dotyczące
przeprowadzania degustacji whisky.

Cena hurt netto 1 597,91 zł1 597,91 zł

AKCESORIA  FRANCJA

Producent: Le Nez du Vin

Komplet 12 próbek zapachowych Le Nez du Vin – Błędy
w winie

Komplet 12 próbek zapachowych Le Nez du Vin – Nowa
beczka dębowa

Komplet 6 próbek zapachowych Le Nez du Vin –
Podstawowe aromaty wina

Komplet 54 próbek zapachowych Le Nez du Vin – Aromaty
whisky

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod KNA01KNA01

Zestaw 4 klasycznych, kryształowych szklanek do whisky
z kolekcji dedykowanej dla Klubu Domu Wina.
Producentem jest uznana niemiecka rma Nachtmann.
Szklanki o pojemności 295 ml są wykonane z najwyższej
jakości kryształu i ozdobione eleganckim diamentowym
szlifem. Odpowiednia grubość dna szklanki, jej ciężar
i wyjątkowy design zadowolą z pewnością wielbicieli
różnych szlachetnych trunków. A każdemu wnętrzu
dodadzą luksusowego blasku.

Cena hurt netto 59,90 zł59,90 zł

AKCESORIA

Producent: Nachtmann

Kod KNU01KNU01

Zestaw 4 kieliszków do wina Nuform dedykowana dla
Klubu Domu Wina. 
Kieliszki Nuform powstają w Czechach z tzw. czeskiego
kryształu crystallin. Jest to specjalna odmiana szkła bez
ołowiu, ale z dodatkiem tytanu, który sprawia, że są one
wyjątkowo odporne na uszkodzenia mechaniczne. Kieliszki
Nuform wyróżniają się wysoką przezroczystością
i krystalicznym połyskiem nawet po wielokrotnym myciu
w zmywarce. Dzięki temu doskonale sprawdzą się
w domowym użyciu i gastronomii. Kieliszek Nuform
N1 charakteryzuje się klasycznym, eleganckim kształtem.
Jego pojemna czasza swobodnie uwalnia aromaty
podawanego wina. Nuform N1 to kwintesencja
użyteczności, piękna i stylu. Idealny do win czerwonych,
może równie dobrze służyć winom białym. Smukła nóżka
i pojemna czasza z bardzo wytrzymałego szkła tytanowego
gwarantują przyjemność użytkowania zarówno
w sytuacjach codziennych, jak i okazjach wymagających
specjalnej oprawy.

Cena hurt netto 38,95 zł38,95 zł

AKCESORIA

Producent: Tableart

Kod KNU02KNU02

Nuform to kolekcja szkła użytkowego o prostej,
nowoczesnej formie przeznaczona dla pasjonatów
i wielbicieli wina. Dekanter Nuform o pojemności 1,35
l został wykonany ręcznie ze szkła najwyższej jakości.
Klasyczna forma karafki pozwala na wygodne nalewanie
z butelki i podawanie wina. Szeroka powierzchnia naczynia
sprzyja winom czerwonym bogatym w taniny oraz tym,
które dzięki napowietrzaniu uwalniają swoje owocowe
aromaty.

Cena hurt netto 60,06 zł60,06 zł

AKCESORIA

Producent: Tableart

Kod KS_ATLAS_ROBINSONKS_ATLAS_ROBINSON

Nowa, zaktualizowana i poszerzona edycja Atlasu Świata
Wina z 1971 roku, który został sprzedany w 15 wersjach
językowych i ponad 4,7 milionach egzemplarzy na całym
świecie. 8. wydanie zostało rozbudowane do 416 stron
z dodatkiem 22 nowych map i stanowi niezastąpione
źródło wiedzy o winie. Autorami są znani i cenieni znawcy
kultury winiarskiej – Hugh Johnson i Jancis Robinson.

Cena hurt netto 149,00 zł149,00 zł

KSIĄŻKI

Kryształowe szklanki do whisky 4 sztuki Kieliszki Nuform 450 ml (4 szt.) Karafka Nuform ręcznie robiona Atlas Świata Wina

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod KS_KUCHNIA_I_WINOKS_KUCHNIA_I_WINO

Pierwsza książka o najlepszych połączeniach win i potraw
napisana przez Polaka. Kuchnia i wino to przewodnik
po świecie dobrej kuchni i dobrych win. Autor, przytaczając
setki przykładów udanych zestawień, udowadnia, że mariaż
wina z jedzeniem wnosi do naszego życia zupełnie nową
jakość. Menu z winami dobranymi do 25 tematycznych
kolacji i jednego śniadania tworzą praktyczny zbiór
pomysłów na idealne przyjęcie, romantyczną randkę albo
rodzinny obiad – oczywiście z winem.

Cena hurt netto 42,09 zł42,09 zł

KSIĄŻKI

Kod KS_KUCHNIA2KS_KUCHNIA2

Najpierw było wino, a potem pomysły na danie, które
by do niego pasowało – tak na opak powstała ta niezwykła
książka zawierająca wina i alkohole mocne z oferty Klubu
Domu Wina oraz przepisy od szefów kuchni
z 38 renomowanych restauracji z całej Polski. Wino
pobudza zmysły i wyostrza intelekt, więc czemu nie zacząć
od niego? Kuchni Mistrzów to zbiór oryginalnych
przepisów, z których mogą skorzystać zarówno
profesjonaliści, jak i ci, dla których gotowanie jest pasją.
W książce znajdą Państwo zarówno dania, które każdy
wykona bez problemu, jak i propozycje bardziej
wymagające, czy to pod względem wyposażenia, czy
wprawy i pewnej wiedzy technicznej.

Cena hurt netto 27,80 zł27,80 zł

KSIĄŻKI

Kod KS_KUCHNIA2020KS_KUCHNIA2020

Mistrzowie kuchni. Mistrzowie baru to zbiór przepisów
przygotowanych przez cenionych szefów kuchni oraz
barmanów, którzy – choć nie oświetla ich na co dzień blask
medialnych eszy, tworzą niesamowite połączenia,
by sprawiać przyjemność swoim gościom. Wraz
z redaktorami bloga Kuchnia i wino i magazynu „Czas Wina”
dobraliśmy wina i alkohole z oferty Klubu Domu Wina
do zaproponowanych przez szefów kuchni dań.

Cena hurt netto 27,80 zł27,80 zł

KSIĄŻKI

Kod KS_WŁOCHYKS_WŁOCHY

Włochy południowe to pierwszy polskojęzyczny
turystyczny przewodnik po świecie wina. Inny niż wszystkie,
z natury subiektywny, wybiórczy, bardziej do czytania niż
wertowania w poszukiwaniu map i wskazówek adresowych.
Napisany przez dziennikarzy, pilotów wycieczek
enoturystycznych i wytrawnych podróżników.

Cena hurt netto 52,57 zł52,57 zł

KSIĄŻKI

Kuchnia i wino - o sztuce łączenia win z potrawami Kuchnia Mistrzów edycja II Mistrzowie kuchni. Mistrzowie baru Podróże z winem. Włochy południowe

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod KS_ZBRODNIAKS_ZBRODNIA

Zbrodnia i wina to zbiór lekkich i anegdotycznych
opowieści o kilkunastu regionach winiarskiego świata,
a każda z nich rozpoczyna się od autentycznej historii
kryminalnej, w której wino pełni kluczową rolę. Autor
prowadzi czytelnika śladem największych afer w dziejach
światowego winiarstwa związanych z fałszowaniem wina,
truciem jego konsumentów, podkładaniem bomb pod jego
składy, a nawet topieniem w nim angielskich książąt.
Jednocześnie, jest to w pełnym tego słowa znaczeniu
przewodnik po najważniejszych winach, odmianach
i regionach winiarskich świata, w którym czytelnik znajdzie
także mnóstwo porad dotyczących wybierania wina, jego
kupowania, przechowywania i podawania. W 2015 roku
książka została wyróżniona w międzynarodowym konkursie
Gourmand Awards jako najlepsza polska pozycja w zakresie
edukacji winiarskiej.

Cena hurt netto 27,86 zł27,86 zł

KSIĄŻKI

Kod WFV59WFV59

Oliwa z oliwek tłoczona na zimno z dodatkiem skórki
cytryn z Sorrento powstała z owoców drzew oliwnych
uprawianych u podnóża masywu górskiego Majella
w Apeninach Abruzyjskich. Podczas procesu tłoczenia
oliwek dodaje się skórkę cytryn z Sorrento, dzięki czemu
w zapachu oliwy wyraźnie wyczuwalne są
charakterystyczne nuty cytrynowe. Stosować jako dodatek
do sałatek, grillowanej ryby i carpaccio.

Cena hurt netto 82,98 zł82,98 zł

OLIWA  WŁOCHY

Producent: Fantini Group
Region: Abruzja

Kod WFV60WFV60

Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia powstająca w Piano
Laroma w gminie Casoli w Abruzji.Tłoczona na zimno
w ciągu 12 godzin od ręcznego zbioru. Charakteryzuje się
głębokim zielonym kolorem z żółtymi re eksami oraz
intensywnym, świeżym zapachem oliwek.Oliwa posiada
certy kat ekologiczny Organismo di Controllo Autorizzato
dal MIPAAF IT 006. Stosować jako dodatek do sałatek,
bruschetty, grillowanych ryb lub carpaccio.

Cena hurt netto 64,87 zł64,87 zł

OLIWA  WŁOCHY

Producent: Fantini Group
Region: Abruzja

Zbrodnia i wina Fantini oliwa z oliwek z dodatkiem skórki cytryn z Sorrento
0,5 l

Fantini oliwa z oliwek extra vergine 0,5 l

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod PUD01_NPUD01_N

Granatowe pudełko z kokardką przeznaczone jest
do eleganckiego opakowania wina w butelce typu
bordeaux. Pudełko do samodzielnego złożenia.

Cena hurt netto 10,08 zł10,08 zł

OPAKOWANIE

Kod PUD06_NPUD06_N

Srebrne pudełko z kokardką przeznaczone jest
do eleganckiego opakowania wina w butelce typu
bordeaux. Pudełko do samodzielnego złożenia.

Cena hurt netto 10,08 zł10,08 zł

Kod PUD22PUD22

Wybierając prezent dla bliskich lub naszych kontrahentów
kupujemy wzrokiem. Zwracamy uwagę, aby zawartość
pudełka była wysokiej jakości, ale równie ważne staje się
opakowanie. Oryginalne eleganckie pudełko prezentowe,
podnosi wartość upominku i sprawia, że staje się
on unikatowy.
Nasze pudełko na wino zostało wykonane na specjalne
zamówienie i jest dostępne tylko w ofercie Domu Wina.
Zdobione jest czerwoną kokardą. Jest solidne, eleganckie
i co ważne można wykorzystać je na wiele kreatywnych
sposobów, gdy wyjmiemy z niego wino.

Cena hurt netto 25,00 zł25,00 zł

OPAKOWANIE

Kod PUD24PUD24

Wybierając prezent dla bliskich lub naszych kontrahentów
kupujemy wzrokiem. Zwracamy uwagę, aby zawartość
pudełka była wysokiej jakości, ale równie ważne staje się
opakowanie. Oryginalne eleganckie pudełko prezentowe,
podnosi wartość upominku, i sprawia, że staje się
on unikatowy.
Nasze pudełko na 2 wina zostało wykonane na specjalne
zamówienie i jest dostępne tylko w ofercie Domu Wina.
Zdobione jest granatową kokardą. Jest solidne, eleganckie
i co ważne można wykorzystać je na wiele kreatywnych
sposobów, gdy wyjmiemy z niego wina.
Posiada dodatkową wkładkę o wysokości 45 mm dzięki
czemu oprócz win i alkoholi w pudełku można umieścić
książkę na prezent lub słodkości.

Cena hurt netto 50,00 zł50,00 zł

OPAKOWANIE

Pojedyncze pudełko z wieczkiem i kokardką niebieskie Pojedyncze pudełko z wieczkiem i kokardką srebrne Eleganckie granatowe pudełko na wino Eleganckie pudełko na 2 wina eko kraft

OPAKOWANIE

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod PUD26PUD26

Torebka na wino wykonana z papieru eko z ozdobnymi
złotymi tłoczeniami. Dedykowana na 1 butelkę wina.

Cena hurt netto 3,84 zł3,84 zł

OPAKOWANIE

Kod PUD27PUD27

Ozdobna torebka prezentowa z motywem winogrona.
Przeznaczona na 1 butelkę.

Cena hurt netto 4,23 zł4,23 zł

OPAKOWANIE

Kod PUD28PUD28

Czarna torebka prezentowa na wino ozdobiona złotymi
paskami. Opakowanie posiada rączkę z plecionego sznurka.
Dedykowana na 1 butelkę.

Cena hurt netto 4,49 zł4,49 zł

OPAKOWANIE

Kod PUD29_BPUD29_B

Eleganckie pudełko tekturowe – idealne na prezent.
Wycięte okienko opakowania eksponuje etykietę
umieszczonego wewnątrz wina. Dedykowane na 1 butelkę
wina. Pudełko do samodzielnego złożenia.

Cena hurt netto 7,09 zł7,09 zł

OPAKOWANIE

Pojedyncza torebka z papieru eko ze złotymi tłoczonymi
paskami

Pojedyncza torebka - czarna z czerwonym winogronem Pojedyncza torebka - czarna w złote paski Pojedyncze pudełko z okienkiem bordowe

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod PUD29_NPUD29_N

Eleganckie pudełko tekturowe – idealne na prezent.
Wycięte okienko opakowania eksponuje etykietę
umieszczonego wewnątrz wina. Dedykowane na 1 butelkę
wina. Pudełko do samodzielnego złożenia.

Cena hurt netto 7,09 zł7,09 zł

OPAKOWANIE

Kod PUD29_ZPUD29_Z

Eleganckie pudełko tekturowe – idealne na prezent.
Wycięte okienko opakowania eksponuje etykietę
umieszczonego wewnątrz wina. Dedykowane na 1 butelkę
wina. Pudełko do samodzielnego złożenia.

Cena hurt netto 7,09 zł7,09 zł

OPAKOWANIE

Kod PUD30_BPUD30_B

Eleganckie pudełko tekturowe – idealne na prezent.
Wycięte okienka opakowania eksponują etykiety
umieszczonego wewnątrz wina. Dedykowane na 2 butelki
wina. Pudełko do samodzielnego złożenia.

Cena hurt netto 9,43 zł9,43 zł

OPAKOWANIE

Kod PUD30_NPUD30_N

Eleganckie pudełko tekturowe – idealne na prezent.
Wycięte okienka opakowania eksponują etykiety
umieszczonego wewnątrz wina. Dedykowane na 2 butelki
wina. Pudełko do samodzielnego złożenia.

Cena hurt netto 9,43 zł9,43 zł

OPAKOWANIE

Pojedyncze pudełko z okienkiem niebieskie Pojedyncze pudełko z okienkiem złote Podwójne pudełko z okienkami bordowe Podwójne pudełko z okienkami niebieskie

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod PUD30_ZPUD30_Z

Eleganckie pudełko tekturowe – idealne na prezent.
Wycięte okienka opakowania eksponują etykiety
umieszczonego wewnątrz wina. Dedykowane na 2 butelki
wina. Pudełko do samodzielnego złożenia.

Cena hurt netto 9,43 zł9,43 zł

OPAKOWANIE

Kod PUD31_BPUD31_B

Eleganckie pudełko tekturowe – idealne na prezent.
Wycięte okienka opakowania eksponują etykiety
umieszczonego wewnątrz wina. Dedykowane na 3 butelki
wina. Pudełko do samodzielnego złożenia.

Cena hurt netto 12,29 zł12,29 zł

OPAKOWANIE

Kod PUD32PUD32

Eleganckie pudełko wykonane z tektury eko, ozdobione
czerwoną kokardą. Przeznaczone do opakowania jednego
wina w butelce typu bordeaux.

Cena hurt netto 9,04 zł9,04 zł
Kod PUD33_BPUD33_B

Zamykane pudełko na dwa wina w kolorze czerwonym.
Do samodzielnego złożenia.

Cena hurt netto 16,85 zł16,85 zł

OPAKOWANIE

Podwójne pudełko z okienkami złote Potrójne pudełko z okienkami bordowe Pojedyncze pudełko eko z wieczkiem i czerwoną kokardką Pudełko fasonowe na 2 butelki bordowe

OPAKOWANIE

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl



Kod PUD33_ZPUD33_Z

Zamykane pudełko na dwa wina w kolorze złotym.
Do samodzielnego złożenia.

Cena hurt netto 16,85 zł16,85 zł

OPAKOWANIE

Kod SKV01SKV01

Zasuwana skrzynka drewniana wypełniona wełną drzewną.
Posiada uchwyt do łatwego transportu. Skrzynka
przeznaczona jest do zapakowania i przechowywania
jednej butelki typu bordeaux.

Cena hurt netto 15,95 zł15,95 zł Kod SKV01_MSKV01_M

Zasuwana skrzynka drewniana wypełniona wełną drzewną.
Posiada uchwyt do łatwego transportu. Skrzynka
przeznaczona jest do zapakowania i przechowywania
jednego wina musującego.

Cena hurt netto 15,95 zł15,95 zł
Kod ZAW20ZAW20

Nasza świąteczna zawieszka na wino, posiada specjalnie
zaprojektowaną kieszonkę, w której możesz umieścić
wizytówkę lub bilecik z życzeniami. Pozwoli
spersonalizować prezent.

Cena hurt netto 20,33 zł20,33 zł

OPAKOWANIE

Producent: Dom Wina sp. z o.o.

Pudełko fasonowe na 2 butelki złote Drewniana skrzynka zasuwana Drewniana skrzynka zasuwana - szeroka Zawieszka z życzeniami i kieszonką na wizytówkę 
– 10 sztuk

OPAKOWANIEOPAKOWANIE

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu. Informacje o medalach i wyróżnieniach są wyłącznie informacyjne i nie odnoszą się do roczników.
Informacji szczegółowych co do nagród, należy szukać na stronach konkursów. Informacje umieszczone w ofercie służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru następuje przy realizacji sprzedaży.

W sprawie zamówienia skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub złóż zamówienie na adres: zamowienia@domwina.pl




