Wina z regionu Villány
Zrobione przez Zoltana Polgara dla polskich przyjaciół

Region Villány słynie z najbardziej szlachetnych
i tradycyjnych win w Środkowej Europie.
W tej położonej na południu nasłonecznionej
części Węgier przy granicy z Chorwacją wyrasta
nagle niewielkie pasmo wzgórz, które od XVIII
wieku obsadzone jest licznymi krzewami
winogron tworząc najbardziej znany w tej części
Europy region winiarski.
Wokół małego miasteczka Villány, składającego
się z małych piętrowych domków, uroczych placyków, restauracyjek i wykopanych pod nimi
piwniczek, znajduje się 2200 hektarów winnic
korzystających jeszcze z tradycji rzymskiej ale
przede wszystkim z niemieckiej oraz serbskiej.

Budapeszt

Villány

T&W Syrah w drewnianej skrzyni* - 139,90 zł netto
Tauber & Wasilewski Syrah
Czerwone wino wytrawne, 100% Syrah w drewnianej skrzyni.
*Możliwość graweru logotypu +3 zł netto

T&W Cabernet Franc
Świątecznie
- 169,90 zł netto
Tauber & Wasilewski
Cabernet Franc Kopár

Czerwone wino wytrawne,
powstałe z winogron
uprawianych na zboczach
legendarnej łysej góry
- Kopar - najlepszego
regionu w Europie pod
uprawę winogron szczepu
Caber net Franc.

W zestawie z:

Choinka z mlecznej 33,6% czekolady z malinami i jagodami Cortez 65g,
Czarna herbata Basilur English Breakfast 10x2g,
Pralina Cherrissimo Mieszko,
Praliny Lindt,
Dekoracje świąteczne,
Opakowanie z dwukolorowej tektury z wyciętym wzorem świątecznym na wieczku.
Logo na wieczku +2,5 zł netto.

T&W Cabernet Franc Świątecznie II - 179,90 zł netto
Tauber & Wasilewski Cabernet Franc Kopár

Czerwone wino wytrawne, powstałe z winogron uprawianych na zboczach legendarnej
łysej góry – Kopar – najlepszego regionu w Europie pod uprawę winogron szczepu Caber net Franc..

W zestawie z:

Czarna, liściasta herbata cejlońska Ceylon Orange Pekoe Basilur 100g,
Czekolada mleczna choinka 45g,
Baton marcepanowo orzechowy Belnuga Zentis 60g,
Dekoracje świąteczne,
Dwukolorowe opakowanie kartonowe świąteczne.
Logo na wieczku +2,5 zł netto.

T&W SYRAH Świątecznie I - 169,90 zł netto

T&W SYRAH Świątecznie II - 189,90 zł netto

Tauber & Wasilewski Syrah Czerwone wino wytrawne, 100% Syrah, Villany, Węgry.

Tauber & Wasilewski Syrah Czerwone wino wytrawne, 100% Syrah, Villany, Węgry.

W zestawie z:

W zestawie z:

Herbata Basilur Earl Grey 10x2g,
Choinka z mlecznej (33,6%) czekolady z wiśnią,
Jabłkiem i kardamonem Cortez 65g,
Sezamki świąteczne 45g,
Opakowanie z białej tektury falistej ze złotą choinką na wieczku.
Logo na wieczku +2.5 zł netto

Piernikowy worek - Piernik szkota, czyli pierniki z nadzieniem śliwkowym 120g,
Baton marcepanowy w czekoladzie Lindt 50g,
Praliny Lindt, śnieżynka -włoska pralina z nadzieniem,
Dekoracje świąteczne,
Dwukolorowe opakowanie kartonowe świąteczne.
Logo na wieczku +2.5 zł netto.

T&W Cuvee Barique
w drewnianej skrzyni*
- 237,00 zł netto

T&W Cuvee Barique
w opakowaniu atłasowym
- 246,00 zł netto

Tauber & Wasilewski Elixír Cuvée Barrique

Owijka świąteczna
+ 4 zł netto

Czerwone wino wytrawne ze szczepów Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot.
Mocna struktura z dobrą kwasowością, świetnie zrównoważone i potencjalnie długowieczne.
Butelkowane bez filtracji. Kwintesencja win węgierskiego pochodzenia – moc i poezja.
Wymaga minimum 2 godzinnego dekantowania.

T&W Syrah Swiatecznie III - 239,00 zł netto

Owijka świąteczna + 7 zł netto

Tauber & Wasilewski Syrah Czerwone wino wytrawne, 100% Syrah, Villany, Węgry.
W zestawie z:

Liściasta herbata cejlońska Ceylon Orange Pekoe Basilur 100g ,
Choinka Maxi z czekolady mlecznej 33,6% z żurawiną, jabłkiem i imbirem,
Szlachetnie gorzka czekolada nadziewana ciemnym musem czekoladowym i truflą czekoladową Lindt 150g,
Chocostick – pitna czekolada mleczna 33,6% Cortez 40g.
Ekskluzywne opakowanie ze sztywnej tektury introligatorskiej wyłożone w środku bibułką
i zamknięcie na magnesy.

Owijka świąteczna
+ 7 zł netto

T&W Elixir Cuvee Barique Świątecznie 1 - 269,00 zł netto

T&W Elixir Cuvee Barique Świątecznie 2 - 299,00 zł netto

Tauber & Wasilewski Elixír Cuvée Barrique

Tauber & Wasilewski Elixír Cuvée Barrique

W zestawie z:

W zestawie z:

Czerwone wino wytrawne ze szczepów Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot.
Mocna struktura z dobrą kwasowością, świetnie zrównoważone i potencjalnie długowieczne.
Butelkowane bez filtracji. Kwintesencja win węgierskiego pochodzenia – moc i poezja.
Wymaga minimum 2 godzinnego dekantowania.

Czarna, liściasta herbata cejlońska Ceylon Orange Pekoe Basilur 100g,
Czekolada mleczna choinka 45g,
Baton marcepanowo orzechowy Belnuga Zentis 60g,
Dekoracje świąteczne, dwukolorowe opakowanie kartonowe świąteczne
Logo na wieczku +2,5 zł netto.

Czerwone wino wytrawne ze szczepów Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot.
Mocna struktura z dobrą kwasowością, świetnie zrównoważone i potencjalnie długowieczne.
Butelkowane bez filtracji. Kwintesencja win węgierskiego pochodzenia – moc i poezja.
Wymaga minimum 2 godzinnego dekantowania.

Liściasta herbata cejlońska Ceylon Orange Pekoe Basilur 100g,
Choinka Maxi z czekolady mlecznej 33,6% z żurawiną, jabłkiem i imbirem,
Szlachetnie gorzka czekolada nadziewana ciemnym musem czekoladowym i truflą czekoladową Lindt 150g,
Chocostick – pitna czekolada mleczna 33,6% Cortez 40g.
Ekskluzywne opakowanie ze sztywnej tektury introligatorskiej wyłożone w środku bibułką
i zamknięcie na magnesy.

Owijka świąteczna
+ 4 zł netto

T&W MIX Syrah & Cabernet
w opakowaniu atłasowym - 289,00 zł netto

T&W CREDO w opakowaniu atłasowym = 249,00 zł netto

Zestaw dwóch wytrawnych win czerwonych:

Czerwone wino wytrawne ze szczepów Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah.
To wino jest esencją unikalnych roczników i winogron zebranych z wyselekcjonowanych krzewów.
Aromat dojrzałych owoców wiśni, czarnej porzeczki, dzikich jagód i śliwek.

Tauber & Wasilewski Credo

Tauber & Wasilewski Cabernet Franc Kopár
oraz Tauber & Wasilewski Syrah
zapakowanych w eleganckie opakowanie z tektury introligatorskiej,
wyłożone atłasem i wiązane wstążką satynową.

Owijka świąteczna
+ 7 zł netto

Eleganckie opakowanie ze sztywnej tektury introligatorskiej w kolorze czerwonym
ze złotą wkładką atłasową.

T&W Credo
+ Robert Sowa „Uczta” - 289,00 zł netto
Tauber & Wasilewski Credo

Czerwone wino wytrawne ze szczepów
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
Merlot, Syrah w zestawie z książką
Roberta Sowy „Uczta”.
Ekskluzywne opakowanie ze sztywnej
kolorowej tektury introligatorskiej
z elegancką dedykowaną wkładką
atłasową dopasowaną do wina i książki.

T&W Credo + Wine Folly - 289,00 zł netto

Owijka świąteczna
+ 8 zł netto

Tauber & Wasilewski Credo

Czerwone wino wytrawne ze szczepów
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
Merlot, Syrah w zestawiez popularną
książką „Wine Folly – praktyczny
poradnik o winie”
Ekskluzywne opakowanie ze
sztywnej kolorowej tektury
introligatorskiej z elegancką
dedykowaną wkładką
dopasowaną do wina i książki.

Owijka świąteczna
+ 8 zł netto

T&W Tripple MIX Syrah & Cabernet & Cuvee Barique
w drewnianej skrzyni - 519,00 zł netto
Zestaw 3 czerwonych win wytrawnych w drewnianej skrzyni:

Tauber & Wasilewski Elixír Cuvée Barrique (Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot)
Tauber & Wasilewski Cabernet Franc Kopár
Tauber & Wasilewski Syrah

b2b@dobrewino.pl / 695 140 015 / 695 140 018

