
 

 

 

wina regionalne 
 

 

  W 100% wyprodukowane z odmiany Seyval Blanc. W aromacie wyczuwalne                    
  polskie owoce jak gruszki i jabłka. W smaku ostrzejsze z delikatną goryczką  
  kojarzoną z grapefruitem i ananasem. Polecamy do dań dobrze przyprawionych,        
  delikatnego mięsa drobiowego, zupy krem oraz makaronów. 
 

 

 W 100% wyprodukowane z odmiany Regent. W aromacie kwiat głogu i aronia. 
 W smaku delikatne, wyczuwalne owoce borówki, żurawiny i liście herbaty. 
 Polecamy jako aperitif do duszonych mięs i kremowych zup. 

 

 
 Opatowskie – Winnica Terra               75cl       110,- 

 Polska, białe, półwytrawne 

 

 Idealne do deski delikatnych serów i winogrona.  
 

 
 Opatowskie – Winnica Terra              75cl         110,- 

 Polska, czerwone, półwytrawne 

 

 Idealne do deski delikatnych serów i winogrona.  

Polska, białe, półwytrawne                                                                              150 ml             25,-
Wino niefiltrowane i nieklarowane ze szczepu Seyval Blanc, strukturalne, oleiste z wyraźnymi 
aromatami „beczkowymi”, kwiatu akacji oraz dojrzałej renklody. Stabilizowane naturalną 
metodą poprzez długie leżakowanie w beczce. Polecamy do serów pleśniowych, pieczonych 
ryb oraz lekkich sałatek. 
 

 

„Ma-fo” jest kupażem odmian: Frontenac, Leon Millot, Marechal Foch, Cabernet Cortis. 
Bogate w aromaty aronii, suszonych śliwek I dębu. Wino mocno zbudowane, gorące w ustach, 
co jest charakterystyczne dla użytego do fermentacji szczepu drożdży. Wino charakteryzuje się 
głęboką nasyconą barwą i dobrą koncentracją. Szczególnie polecany do dań z wołowiny.  



 
 

 

  Świeże, harmonijne wino oparte na kupażu trzech odmian szlachetnych winorośli.      
  Gewurztraminer – płatki róży, liczi oraz grapefruit, Seyval– aromaty zielonego jabłka,    
  mięty, cytryny i brzoskwini, Hibernal – tymianek, egzotyka, świeżość. 
  Fantastycznie spisze się w letnie, upalne dni. Doskonałe jako aperitif bądź w połączeniu  

       z lekką kuchnią opartą na wiosennych, ziołowych, aromatycznych daniach. Idealne do ryb  
       i owoców morza. 

 
 

 

Wino ze szczepu Rondo o przyjemnym aksamitnym czereśniowo-korzennym  
aromacie z posmakiem leśnych owoców. Zdobywca Wielkiego Złotego Medalu w IV 
Międzynarodowym Konkursie Win TuchoViniContest, Tuchów 2019. Najlepsze spośró 

     149 win biorących udział w konkursie. Ostatnie butelki z tej limitowanej kolekcji.  
 

 

Winnica Król jest winnicą biodynamiczną – w uprawie winogron p. Wojciech Król nie stosuje 
żadnych sztucznych nawozów ani chemicznych sztucznych środków ochrony roślin. Do uprawy i 
ochrony winorośli stosuje głównie preparaty ziołowe sporządzone własnoręcznie np. z pokrzywy czy 
skrzepu polnego. Jedyną ingerencją w naturę jest wykorzystywanie procesów naturalnie zachodzących 
w przyrodzie, a głównym narzędziem jest starożytny kalendarz księżycowy. 

   

 

 

 



 
 

 

 

SZAMPANY I WINA MUSUJĄCE 
 

 
 

    Wytrawne wino musujące wytwarzane metodą charmat.  
    Słomkowy kolor, wytrawny owocowy smak i lekkie aromaty tworzą wino     
    orzeźwiające i rześkie. Znakomite jako aperitif. 

 
 
 
                 

      Prosecco ma jasno-słomkowy kolor, jabłkową nutę, jest bardzo aromatyczne,  
     świeże i  harmonijne. W smaku pełne i wytrawne, jest idealnym aperitifem,             
     doskonale pasuje do szerokiej gamy potraw. 

 
 
 
 
 

 

 Bladożółta suknia z odcieniem zieleni, mus delikatny, dający wrażenie  
 aksamitności na podniebieniu. Nos owocowy z nutami orzechów nerkowca,  
 w ustach akcenty cytrusowe. 
  

    

WINO RÓŻOWE 
 

 

 

      Subtelny bukiet o nutach kwiatowych, doskonale dopełniony orzeźwiającym  
      i delikatnym aromatem truskawek oraz dojrzałego arbuza. 
 



 
 

 

WINA BIAŁE 
 

 

                                        

     Owocowe, świeże Pinot Grigio z delikatną nutą kwiatową. Posiada złoto-słomkową          
     barwę z zielonymi przebłyskami. Na podniebieniu pełne, zbalansowane,  
     z dobrą strukturą. 

 

     Ciekawy kupaż, w którym wyczujemy białe kwiaty, brzoskwinie, mirabelki             

     charakterystyczne dla szczepu Viogner oraz pikantniejsze, wyraźniejsze  
     akcenty Grenache Blanc. W nosie przebija się także grapefruit nadając winu  
     świeżości i cytrusowości.  

 
 
 

 

     Delikatne białe wino o wyraźnie zaznaczonej słodyczy i słomkowej barwie.  
     Wino charakteryzuje się lekkością i aromatycznością, wyczuwalne są smaki owoców 
     i lekki posmak orzechów. Idealnie komponuje się z owocowymi sałatkami i szarlotką.  

 
 
 
 

 

    W tej butelce znajdziemy intensywny bukiet cytrusowy, przełamany aromatem  
    dojrzałego agrestu i świeżo skoszonej trawy. W ustach dobrze zbalansowana   
    kwasowość i soczysta końcówka. 
 



 
 

 

     Jasnosłomkowe wino o aromatach gruszek i jabłek, które górują na pozostałymi     
     elementami. Wybijająca się kwasowość świetnie balansuje delikatną słodycz.  
     Idealne do sałatek oraz lekkich dań rybnych. 

   Aromatyczne wino gruzińskie, wyprodukowane z odmiany Rkatsiteli  
   w regionie Kakheti. Delikatna słodycz i mnóstwo aromatów owocowych.       
   Bezpretensjonalne, uczciwe, idealne wino na co dzień. 
 

 

 

Białe wino półsłodkie sporządzone z winogron dojrzewających w promiennym      
   słońcu Półwyspu Greckiego. Żywy, ciemnożółty kolor o złotych odcieniach.    
   Wybuchowe aromaty winogron, owoców cytrusowych i róży.  
   Bogaty w ustach z energiczną kwasowością, której towarzyszy słodki posmak,  

                   który chłodzi i odświeża podniebienie. Doskonałe jako aperitif oraz  
                   w towarzystwie świeżych sałatek, owoców i deserów. 
 

WINA CZERWONE

Aromatyczne, czerwone, wytrawne wino wytwarzane pod hiszpańskim słońcem.      
    Wonny bukiet, to aromaty przypraw i dojrzałych owoców.  
    Wino miękkie i przyjemne w odbiorze.  
 
 

    Piękny, głęboki, rubinowoczerwony kolor, intensywny owocowy aromat  
    z nutami  jeżyn i malin. Finisz jest ciepły, miękki i długi. 
 

https://winezja.pl/wina/kakheti
https://winezja.pl/wina/gruzja


 
 

     Wino jest mocne i wyraziste, z wyczuwalnym aromatem i smakiem truskawek,  
     który zawdzięczamy odmianie Grenache. Na podniebieniu wyczuwalna suszona  
     śliwka, marmolada przełamana akcentami pikantniejszymi - głównie cynamonem  

                     i odrobiną pieprzu. 

      Wino gruzińskie, półsłodkie, które powstało ze szczepu Rkatsiteli. 
      W ustach słodycz nie jest przytłaczająca, na dodatek dostajemy bogactwo  
       aromatów i barwę głębokiej czerwieni. Miękka tanina i niska kwasowość.  

                      Dla wielbicieli słodyczy będzie jak znalazł. 
 

 Malbec jest typowym szczepem dla czerwonych win argentyńskich.  

 Ciemnofioletowa barwa z granatowymi refleksami. Aromat intensywny i elegancki 

  z nutami przydymionymi, z wyczuwalną wanilią w końcówce. 
 

 

 

  Wino wytrawne o głębokim kolorze czerwonych wiśni.                                                                      
  W nosie wyczuwalne czarne i czerwone aromaty owoców, takich jak jagody,                  
  jeżyny, czarna porzeczka, truskawka i wiśnie, przemieszanych z nutami czekolady                   

                     i wanilii. Wino szczepu Carmenere w poważnym wydaniu, dobrze wyważone  
                      z gładkimi taninami i z długim finiszem, w którym ponownie wyczuwamy nuty   
                      owoców i wanilii. 

     Jasny, przezroczysty rubinowy kolor. Intensywne aromaty nosa i jedwabiste  
     garbniki na podniebieniu, a następnie słodki owocowy posmak.
     Sprawdzi się świetnie w towarzystwie dań mięsnych i makaronów z łagodnymi     
     czerwonymi sosami.  

https://winezja.pl/wina/kakheti
https://winezja.pl/wina/gruzja


 
 

 

                      
 
 
 
 

   Purpurowy kolor i niebieskie refleksy. Bogate aromatycznie - jeżyny i jagody  
   na pierwszym planie, nuty cynamonowe i goździkowe w tle. Poprzez styczność   
   z beczką wyczujemy również zapachy balsamiczne i tytoniowe.  
   W ustach jest gęste, złożone i wielowymiarowe. Wspaniała struktura i końcówka  

                   długa i niezwykle aromatyczna. 
 
 

 

   Kolor głębokiej czerwieni z purpurowymi brzegami. Nos pełny aromatów słodkiej  
   maliny i zapachów korzennych, natomiast w tle śliwka z delikatnymi niuansami           
   dębowymi. Usta zrównoważone, taniny niezbyt agresywne, finisz długi i 

przyjemny.  
 
 
 

 

   Kolor ciemnogranatowy, nos niebywale złożony z nutami czerwonych owoców  
   i przypraw oraz lukrecji w tle. Usta przynoszą pełnię i aksamit, końcówka      
   niesamowicie  długa i intensywna.  

 

Wina Deserowe 
 

       Kompozycja win z kilku różnych roczników, podobnie jak to ma miejsce z innymi  
       typami porto. W skład tego wina wchodzą mocno owocowe wina, które z jednej  
       strony prezentują ciężar alkoholowy, z drugiej natomiast porywają rześką       

                   owocowością.  Usta są prężne i pełne owoców z mięsistą i gęstą fakturą.  
                   Sprawdzi się świetnie jako wino do szarlotki z lodami waniliowymi  
                   lub jako towarzysz sera pleśniowego. 
 
 



 
 

 
 
 

 

     Powstaje ze szczepu Furmint. Jego kolor jest złocisto-bursztynowy z delikatnie       
     pomarańczowymi refleksami. Aromat wyróżnia się delikatnością z nutami     
     brzoskwiniowymi i miodowo-orzechowymi. W ustach panuje harmonia,  

                  w której kwasowość jest idealnie zbalansowana.  
                  Sprawdzi się doskonale jako wino do deserów lub jako deser sam w sobie. 
 

 

    

    Półsłodkie wino na styl japoński, w którym zielona śliwka ume nadaje wyjątkowy  
    smak i delikatny aromat śliwek. Ma ładny, śliwkowy aromat i bursztynową barwę,  
    w smaku jest słodkie i aksamitne. Jest uważane za skarb kraju Kwitnącej Wiśni.  

 

WINO DOMU 
 

Świeże, miękkie i owocowe wino o intensywnym zapachu owoców południowych,  
głównie cytryn. Bardzo przyjemne i delikatne.  
 

Świeże i soczyste wino. W bukiecie dominują aromaty dojrzałych jagód.  
W ustach przyjemne i delikatne. 
 
 

 


