Budapeszt

Węgry
Villány

Winnica
Na skraju miasteczka Villá ny, na wznoszących się nieopodal łagodnych stokach
rozciąga się winnica rodziny Polgar –
legendy węgierskiego winiarstwa.

Region
Region Villány słynie z produkcji najbardziej szlachetnych i tradycyjnych win
w Środkowej Europie. W tej położonej
na południu nasłonecznionej części
Węgier, tuż przy granicy z Chorwacją,
wyrasta nagle niewielkie pasmo wzgórz,
które od XVIII wieku obsadzone są
licznymi krzewami winogron tworząc
najbardziej znany w tej części Europy
region winiarski. Wokół małego miasteczka Villány, składającego się z białych
jednopiętrowych domków, uroczych
placyków, restauracyjek i wykopanych
pod nimi piwniczek, znajduję się 2200
hektarów winnic korzystających jeszcze
z tradycji rzymskiej, ale przede wszystkim
niemieckiej i serbskiej.
Najczęściej spotykane tu szczepy to Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot
i Syrah, ale również charakterystyczne
Kékfrankos, Kekporto czy Portugieser.
Unikalna kombinacja łagodnego klimatu,
odpowiednio nachylonych górskich stoków, zasadowej gleby i setek lat wysiłku
węgierskich winiarzy stworzyła wielkie
wina Środkowej Europy.

Zoltan Polgar i Maciej Wasilewski

Wieloletnia przyjaźń Zoltana i jego żony
Katalin z polską rodziną Tauber-Wasilewski mieszkającą od lat w obu krajach i ich
pasja do wina zaowocowała wspólną inwestycją i nowym winem pod marką
Tauber-Wasilewski.
Wina
W polskiej ofercie Tauber-Wasilewski
znajdują się obecnie dwa wielkie, klasyczne
wina, reprezentujące esencję regionu
Villány i wysiłków technologicznych winnicy. Zrobione przez Zoltana dla polskich
przyjaciół:
Elixír Cuvée Barrique – silne męskie wino,
wymagające 2 godzinnego dekantowania,
idealne do mięs i dziczyzny, ostrych serów,

Joanna Tauber
www: tauber-wasilewskivinery.com
e-mail: joanna@tauber.com.pl

Zamówienia:
www.dobrewino.pl

Credo – łagodne, głębokie, ulubione przez
piękniejszą połowę rodziny; można pić
do samych oliwek lub owoców.
Cabernet Franc Kopár – Villány to w tej
chwili najlepsze miejsce w Europie na
uprawę tego szczepu,
Syrah – klimat orientu w Europie.

Wina z regionu Villány
Zrobione przez Zoltana Polgara dla polskich przyjaciół

Villány–winnica Zoltan Polgar

Elixír Barrique
Cuvée 2012

Credo 2012

Syrah 2015

Cabernet Franc
Kopár 2015

Szczep: Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc, Merlot i Kékfrankos,

Szczep: Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon, Merlot i Syrah,

Szczep: Syrah

Szczep: Cabernet Franc

Wino o głębokiej rubinowej barwie,
produkowane z winogron z wyselekcjonowanych krzewów. Czekoladowe i cynamonowe nuty podkreślone 22 miesięcznym starzeniem się w dębowych
beczkach łączą się harmonijnie z zapachem i smakiem suszonych dzikich
jagód i wędzonych śliwek. Mocna struktura z dobrą kwasowością, świetnie
zrównoważone i potencjalnie długowieczne. Butelkowane bez filtrowania.

To wino jest esencją unikalnych roczników i winogron zebranych z wyselekcjonowanych krzewów. Mocny czerwony kolor z fioletowymi refleksami.
Pochodzący z dojrzewania w beczkach
barrique czekoladowo–cedrowy aromat
przyjemnie harmonizuje ze smakiem
i zapachem ciemnych owoców leśnych.
W ustach bogate, aksamitne i dobrze
zbalansowane z długim finiszem. Butelkowane bez filtracji.

Wino powstaje z najlepszej partii winogron wyselekcjonowanych z całego
zbioru. Dojrzewa 18 miesięcy w dębowych beczkach. Kolor głębokiej czerwieni wpadającej w granat. W zapachu,
jak i smaku dominują aromaty dojrzałych czerwonych owoców i dzikich
jagód z nutami egzotycznych przypraw
w klimacie orientu. Na podniebieniu
gładkie z przyjemną taniną i długim
finiszem. Bardzo wyraziste i eleganckie,
dobrze zbalansowane, mocne czerwone wino.

Wino powstaje z winogron uprawianych na zboczach legendarnej łysej
góry – Kopar – najlepszego regionu
w Europie pod uprawę winogron
szczepu Cabernet Franc. Intensywny
purpurowy kolor. W pełni nasycone,
posiadające potencjał długiego okresu
dojrzewania, bardzo dobrze zintegrowane z drewnem beczki w czasie
18 miesięcy leżakowania. Aromat śliwki
i wiśni z wyczuwalnymi nutami czekolady i kakao. W smaku pełne z wyważoną taniną. Dobrze zbudowane z długotrwałym finiszem. Butelkowane bez
filtrowania i klarowania.

Kwintesencja wina węgierskiego – moc
i poezja
Wymaga minimum 2 godzinnego
dekantowania.

Szlachetna elegancja !
Zaleca się zdekantowanie przed
spożyciem.

Temp. serw.: 16-18°C

Zaleca się zdekantowanie przed
spożyciem.

Temp. serw.: 16-18°C

Temp. serw.: 16-18°C

Polecane do potraw z czerwonego
mięsa i dziczyzny, pasztetów, ostrych
serów

Temp. serw.: 18°C

Polecane do dań mięsnych, makaronów,
sałat i serów

Polecane do potraw z polędwicy wołowej i pieczeni, warzyw z grilla i serów

Polecane do lekkich dań mięsnych,
makaronu i miękkich serów
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