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Ogłoszenie nowej strategii rozwoju, okrągły jubileusz, 

wizyta kluczowych klientów, zakończenie ważnej inwestycji, 

podziękowania za dobrze wykonaną pracę - firmowych okazji 

do celebracji może być naprawdę wiele. Właściwie wykorzystane 

staną się doskonałym elementem kultury organizacyjnej i wizytówką 

nie tylko dużych korporacji, ale nawet rodzinnego biznesu. 

Ważne, by się wyróżnić i zostać zapamiętanym! 

Wiemy, jak to zrobić. Przemyślany, trafnie wybrany prezent 

korporacyjny nie tylko sprawia radość. Może motywować, 

podkreślić powagę chwili, a czasem nawet łagodzić trudne sytuacje. 

Jest dowodem zaangażowania, poczucia odpowiedzialności 

i profesjonalizmu osoby, która go wybrała.

Jeśli stawiasz sobie ambitne cele i chcesz, by organizowane 

przez Ciebie wydarzenia były niezapomniane potrzebujesz partnera, 

który zrozumie, że poszukujesz rzeczy unikalnych, na wczoraj 

i w cenie dopasowanej do budżetu, okazji oraz oczekiwań. 

Podejmujemy to wyzwanie. Przygotowując ofertę tegorocznego 

wydania „Katalogu win i alkoholi”, postawiliśmy sobie te same cele. 

Mamy propozycje na wyjątkowe prezenty, gotowe scenariusze 

firmowych imprez, przydatne podpowiedzi i mnóstwo inspiracji. 

Twój zespół do zadań specjalnych
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Norbert Brzoza  NBrzoza@centrumwina.pl  |  506 014 110

Izabela Czerska ICzerska@centrumwina.pl  |  797 728 008

Beata Seger BSeger@centrumwina.pl  |  797 728 038

Bartłomiej Sowiński  BSowinski@centrumwina.pl  |  797 727 987

Anna Turek  ATurek@centrumwina.pl  |  797 703 676

Wiesław Wysokiński WWysokinski@centrumwina.pl | 506 012 033

doradcy B2B

doradcy B2C
Karolina Janiec karolina.janiec@winezja.pl  |  507 664 937

Anna Sztobryn anna.sztobryn@winezja.pl  |   516 108 996
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Na 
specjalne

okazje Zbliża się okazja, więc szukamy pomysłu na prezent - taka kolejność wydaje się 

oczywista. A gdyby tak ją odwrócić? Kupić upominek bez specjalnego powodu,  

albo - co wydaje się jeszcze ciekawsze - kupić prezent i wykreować pretekst 

samemu. Zestawy Winezji mogą być świetną inspiracją, by w piękny 

sposób powiedzieć komuś: „dziękuję”, „gratuluję”, „trzymam kciuki”... 

Każdy prezent jest wyjątkowy, stworzony z połączenia smaków, aromatów 

i kolorów - ma własny charakter, osobowość, tak samo jak ludzie, których 

chcemy wyróżnić. 

Podpowiadamy! Słodycze od słynnego producenta czekolady Wedel razem z polską 

tradycyjną Whisky J.A. Baczewski albo z winem z zachodniopomorskiej, rodzinnej 

Winnicy Turnau będą fantastyczną niespodzianką na przykład dla zagranicznych 

gości i kontrahentów. To są smaki, które na długo zapadają w pamięć i dla których 

chce się tu wracać, a to w biznesie zawsze pomaga. 

więcej produktów znajdziesz 
na www. winezja.pl→

na specjalne okazje
zestawy prezentowe

i nie tylko
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Zestaw 
Nr 1
JMF SETUBAL BIANCO 
Portugalia

750 ml | wytrawne | białe

taca tekturowa

dodatki:

cytryny z miętą w syropie, 245 g
ręcznie robiona czekolada deserowa z orzechami 
laskowymi, 70 g
białe czekoladki Chocolate Hills, 2 sztuki

na specjalne okazje
zestawy prezentowe

7499
cena netto 

92,24 brutto

kod PG.126



9

Zestaw 
Nr 2

BELLARETTA CABERNET 
SAUVIGNON
Włochy

750 ml | wytrawne | czerwone

pudełko tekturowe ze wstążką

dodatki:

herbata English Breakfast, Sri Lanka, 48 g
czekolada 67% kakao z mixem owoców, 100 g

9599
cena netto 

118,07 brutto

kod PG.127
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Zestaw 
Nr 3
HARAS DE PIRQUE
CHARDONNAY
Casablanca Valley Chile

750 ml | wytrawne | białe
pudełko tekturowe
dodatki:

herbata Zimowy wieczór, 50 g
czekolada 70% kakao, Manufaktura Czekolady, 50 g
naturalna konfitura malinowa, Natjun, 40 g

12499
cena netto 

153,74 brutto

kod PG.128

na specjalne okazje
zestawy prezentowe
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Zestaw 
Nr 4

VENTISQUERO RESERVA
SAUVIGNON BLANC 
Valle de Casablanca Chile

750 ml | wytrawne | białe
pudełko tekturowe

dodatki: 

cytrynki z rumem, Eterno, 230 g
czekolada 100% kakao, Blanxart, Peru, 100 g
mix bakaliowy, 80 g
laski cynamonu–2 sztuki

11899
cena netto 

146,36 brutto

kod PG.129
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Zestaw 
Nr 5

dodatki:

ciastka daktylowe bez cukru, Irenki, 175 g
czekolada na gorąco z cynamonem, Simon Coll, 200 g
czekolada deserowa 85% kakao, Simon Coll, 85 g
marmolada z sycylijskich owoców, Agrisicilia, 360 g
ozdoby – suszone pomarańcze, 2 sztuki

MERRYS 
SALTED CARAMEL 
Irlandia

700 ml | słodki | likier
pudełko tekturowe ze wstążką

na specjalne okazje
zestawy prezentowe

12099
cena netto 

148,82 brutto

kod PG.130
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Zestaw 
Nr 6
TERRE DI KAMA
Terre Siciliane, Włochy

750 ml | wytrawne | białe
pudełko tekturowe

dodatki:

makaron ze szpinakiem w kształcie 
listków oliwnych, La Chinata, 500 g

krem z oliwek i migdałów, 
La Chinata, 180 g

ciemna czekolada z oliwą z oliwek 
extra virgin, La Chinata, 100 g

mydełko z dodatkiem oliwy 
z oliwek, La Chinata

neapolitanki Oliva 85% kakao, 
5 sztuk

13249
cena netto 

162,96 brutto

kod PG.131
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Zestaw 
Nr 7

dodatki:

bombonierka Flandria, belgijskie czekoladki, Amante, 100 g
czekolada 50% kakao, Simon Coll, 200 g
herbata liściasta „Palce lizać”, Baumgart Kaffee, 50 g
pikantna pasta z tuńczyka, Luca &C.L., 75 g
czekoladki deserowe 70% kakao, Simon Coll, 4 sztuki

VINA BUJANDA CRIANZA
Rioja, Hiszpania

750 ml | wytrawne | czerwone
pudełko tekturowe ze  wstążką

15899
cena netto 

195,56 brutto

kod PG.132

na specjalne okazje
zestawy prezentowe
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Zestaw 
Nr 8

CIPRESSETO 
Toskania, Włochy

750 ml | wytrawne | różowe
pudełko tekturowe ze wstążką
dodatki:

konfitura truskawkowy rabarbar, Małe Szczęścia, 120 g
czekolada różowa Ruby, Słodki Przystanek, 100 g
herbata Shape Me, English Tea Shop, 30 g
różowe beziki, Blikle, 35 g
mydełko różane z miodem i olejkiem migdałowym, Łysoń, 100 g

15999
cena netto 

196,79 brutto

kod PG.133



16 na specjalne okazje
zestawy prezentowe

Zestaw 
Nr 9

ESTERHAZY PINOT NOIR
Austria

750 ml | wytrawne | czerwone

biały kosz wiklinowy
dodatki:

Maestria Serce Puszka zestaw pralin E. Wedel, 263 g, 
czekolada pitna w puszce E. Wedel, 200 g, 
czekoladowe mieszadełka, E. Wedel

16999
cena netto 

209,09 brutto

kod PG.134
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Zestaw 
Nr 10

J.A. BACZEWSKI WHISKY 1782 
Austria

700 ml | whisky
pudełko tekturowe

dodatki: 

czekolada historyczna E. Wedel, 100g 
przysmak czekoladowy z bakaliami E. Wedel, 400 g,
praliny ręcznie wykonane E. Wedel, 150 g 

21499
cena netto 

264,44 brutto

kod PG.135
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Zestaw 
Nr 11

WINNICA TURNAU SOLARIS  
Polska

750 ml | wytrawne | białe
pudełko tekturowe E. Wedel

dodatki: 

ptasie mleczko w metalowej puszce E. Wedel, 380 g
Torcik Wedlowski ręcznie dekorowany E. Wedel, 250 g, 
agrest w czekoladzie E. Wedel, 100 g 
rarytas czekoladowy z bakaliami E. Wedel, 250 g.
czekolada luksusowa mleczna z całymi orzechami E. Wedel, 160 g

na specjalne okazje
zestawy prezentowe

22499
cena netto 

276,74 brutto

kod PG.136



19

Zestaw 
Nr 12

LA LINDA CABERNET SAUVIGNON
LA LINDA CHARDONNAY 
Mendoza Argentyna

750 ml | wytrawne | czerwone i białe
Walizka wiklinowa 
dodatki:

kawa mielona z Kamerunu, 100g
czekolada Łamana mleczna z orzechami, 170 g
francuskie trufle naturalne, 100 g    
ziarno kakao Manufaktura Czekolady, 40 g

29199
cena netto 

359,15 brutto

kod PG.137



20

więcej produktów znajdziesz na 
www. winezja.pl→

OPAKOWANIA
na wino

TOREBKA
GRANATOWA
kod XX.533A

PUDEŁKO

GRANATOWE 
kod XX.536A

SREBRNE
kod XX.537A

PUDEŁKO
ZŁOTE
kod XX.538A

3 17 
netto 

 cena brutto 3,90

886 
netto 

 cena brutto 10,90

886 
netto 

 cena brutto 10,90

na specjalne okazje
opakowania
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torebki i pudełka

TOREBKA
BORDOWA
kod XX.534A

PUDEŁKO
FALA
kod XX.91

PUDEŁKO
CZERWONE
kod XX.535A

3 17 
netto 

 cena brutto 3,90
480 

netto 
 cena brutto 5,90

886 
netto 

 cena brutto 10,90



22

Personalizacja
• Sitodruk na opakowaniach   cena od 2 zł netto/sztuka 
     {przy zamówieniu minimu 150 sztuk)

• Naklejki na opakowania   cena od 1,5 zł netto/sztuka

 a. druk lateksowy: od 3 zł netto za sztukę, przy minimalnej ilości 50 sztuk

 b. druk lateksowy + wycinanie po obrysie logo: od 4 zł netto za sztukę, przy minimalnej ilości 50 sztuk

 c. bileciki od  1,5 zł netto za sztukę przy zamówieniu 100 sztuk

• Bileciki i zawieszki na butelkę   cena od 1,5 zł netto/sztuka 

• Grawerowanie na skrzynkach   cena od 4 zł netto/ sztuka 

• Piaskowanie na butelkach i nalepki  1-5 szt. cena od 29 zł netto/sztuka   

• Nalepki na butelki  1-5 szt. cena od 39 zł netto/sztuka   

• Nalepki metalizowane na butelki  1-5 szt. cena od 29 zł netto/sztuka 

• Personalizowane etykiety na butelki  cena od 3 zł netto/sztuka
     {przy zamówieniu minimu 150 sztuk)

świąteczne inspiracje
personalizacja

o szczegóły zapytaj doradcę
lista kontaktów na str. 5

→

ZAMÓWzawieszki zLOGO swojej  firmy
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logo

etykiety
na specjalne okazje

wesela, urodziny
jubileusze, rocznice
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Organiczne, wegańskie, biodynamiczne… - 
Ekotrendy obecne są też w świecie win.

Adnotacja „wino ekologiczne” zarezerwowana jest dla winnic spełniających 

określone, uregulowane prawem wymagania. To między innymi zakaz stosowania 

sztucznych nawozów. W przypadku win biodynamicznych oprócz szczególnych 

wytycznych rolniczych w grę wchodzi również filozofia, zgodnie z którą winnica 

i jej otoczenie powinny żyć w równowadze i harmonii, przy maksymalnie ograniczo-

nej ingerencji człowieka. Jeśli eko wartości są bliskie Twojej firmie, zamawiając wina 

na przyjęcie, albo upominki korporacyjne, poproś o ofertę win ekologicznych. 

Posiadają one specjalne certyfikaty potwierdzające naturalne metody produkcji. 

Informację tę warto umieścić np. na bileciku.

 

więcej produktów znajdziesz na 
www. winezja.pl→

EKOtrendy
w winiarstwie
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1.

3.

4.

2.

TERRE DI KAMA CATARRATTO 
PINOT GRIGIO
SYCYLIA WŁOCHY

  wytrawne  |    750 ml

cena brutto 39,99 |  kod BX.15

LUZON ORGANIC 
BLANCO
HISZPANIA

  wytrawne  |    750 ml | 

cena brutto 42,99  |  kod LQ.15

TERRE DI KAMA NERO D’AVOLA
SYCYLIA WŁOCHY

  wytrawne  |    750 ml

cena brutto 39,99  |  kod BX.16

LUZON ORGANIC VERDE
HISZPANIA

  wytrawne  |    750 ml | 

cena brutto 42,99  |  kod LQ.14

cena netto

3251 

cena netto

3251 

cena netto

3495 
cena netto

3495 



26 ekotrendy
w winiarstwie

cena netto

4308

5.
KENDERMANNS 
ORGANICALLY GROWN  
QBA RHEINHESSEN, NIEMCY

  półwytrawne  |    750 ml 

cena brutto 52,99   |  kod KE.74
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PUDEŁKO 
NA DWIE BUTELKI

PUDEŁKO 
NA JEDNĄ BUTELKĘ

cena brutto 11,90  
kod XX.515A

cena brutto 19,90   
kod XX.516A

Opakowania
EKO

cena netto

1618

cena netto

968
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Zestaw 
Nr 13

3 WOOLY SHEEP 
Nowa Zelandia

750 ml | wytrawne | białe

kosz z łuby

dodatki:

czekolada deserowa 72% z truskawkami, 
jabłkami i śliwkami, 105 g
Trufla Miodowy Kłos z ciemną czekoladą
Miód nektarowy wielokwiatowy, 250 g
Czekolada Łamana deserowa z chili, 170 g
ciastka owsiane z wiórkami kokosowymi i skórką 
pomarańczową Słodki Wierzynek, 140g

eko trendy w winiarstwie
zestawy prezentowe

21499
cena netto 

264,44 brutto

kod PG.138
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Zestaw 
Nr 14

COFFEE PINOTAGE 
RPA
750 ml | wytrawne | czerwone

drewniana taca

dodatki:

holenderskie krakersy z serem Cheddar, 75 g
czekolada Łamana deserowa z chili, 170 g
Trufla Miodowy Kłos z ciemną czekoladą

11799
cena netto 

145,13 brutto

kod XX.139
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Wino to
najlepszy 
prezent 
na święta
…a święta to najlepszy pretekst do obdarowy-
wania pracowników, klientów i kontrahentów. 

Zimą ogarnia nas nastrój oczekiwania. Zwalniamy tempo, a wszechobecny zapach 

piernika, ulubione kolędy i miejskie iluminacje rozpalają w nas wewnętrzny ogień, 

odpowiedzialny za grudniowe szaleństwo. Nawet jeśli już nie wierzymy w Świętego 

Mikołaja, chcemy żyć w przekonaniu, że najlepsze prezenty dostajemy od osób, 

które albo spotkały Mikołaja albo potrafią czytać w myślach. My potrafimy! 

Nasza lista kreatywnych pomysłów na firmowe upominki nigdy się nie kończy. 

Portfolio Winezji to ponad 500 win i ponad 300 alkoholi mocnych - każda 

butelka to inna historia, fascynujące opowieści ludzi, którzy ją tworzą, wyjątkowe 

miejsce i niepowtarzalny charakter. To pozwala nam każdą ofertę dla firm przygoto-

wywać indywidualnie. Szukanie wspólnych mianowników to jak planowanie wspólnej 

podróży. My mamy odwagę by zejść z utartych szlaków. Myślimy niekonwencjonalnie 

i zwracamy uwagę na szczegóły. Łącząc wartości naszych klientów z filozofią 

wybranej przez nas winnicy czy destylarni, zyskujemy pewność, że tworzymy 

prezent unikalny, który na długo zapada w pamięć. 

Przy okazji Gwiazdki trzeba przecież zabłysnąć.

świąteczne inspiracje
wino w prezencie 
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PETER & PETER ZELLER RIESLING 
QBA MOSEL SAAR RUWER | NIEMCY

  półwytrawne  |    750 ml  |  

cena brutto 41,99   |  kod EL.31 

świąteczne inspiracje
wino w prezencie 

1.

3.

LA LINDA SWEET VIOGNIER
MENDOZA | ARGENTYNA

  słodkie  |    750 ml  |  

cena brutto 49,99  |  kod LF.13

wina
biale~

2.

LA LINDA CHARDONNAY 
MENDOZA | ARGENTYNA

  wytrawne  |    750 ml 

cena brutto 49,99   |  kod LF.05

Wino 
to najlepszy 
prezent 
na Święta

cena netto

3414

cena netto

4064

cena netto

4064
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4.

BARON DE LEY 
BLANCO SEMIDULCE 
DPCa RIOJA | HISZPANIA

  półsłodkie  |    750 ml  |  brutto 51,99

kod LY.02

6.
PUKLAVEC ESTATE SELECTION 
YELLOW MUSCAT SŁOWENIA

  półsłodkie  |    750 ml   

cena brutto 54,99  |  kod PK.04

VARVAGLIONE MALVASIA 
DEL SALENTO 
IGP MALVASIA DEL SALENTO | WŁOCHY

  półwytrawne  |    750 ml   

cena brutto 53,99  |  kod VR.02

5. cena netto

4389

cena netto

4227

cena netto

4471

świąteczne inspiracje
wino w prezencie 
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TORMARESCA 
CHARDONNAY 
IGP PUGLIA WŁOCHY

  wytrawne  |    750 ml  

cena brutto 57,99  |  kod TO.01

VILLA ANTINORI 
TOSCANA 
IGT TOSCANA WŁOCHY

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 61,99   |  kod AN.09

DMZ CHENIN BLANC
WESTERN CAPE RPA

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 59,99   |  kod DZ.04

8.

7.

9.

cena netto

4715 

cena netto

5040 
 

cena netto

4877 
 



36 świąteczne inspiracje
wino w prezencie 

SEREGO ALIGHIERI 
POSSESSIONI 
IGP VENETO WŁOCHY

  wytrawne

   750 ml   

cena brutto 60,99

kod MA.28

10.
HUGEL GENTIL
AC ALSACE, FRANCJA

  wytrawne  |    750 ml  

cena brutto 59,99  |  kod HU.05

11.

cena netto

4877

cena netto

4959

Wino 
to najlepszy 
prezent 
na Święta
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LA LINDA HIGH VINES 
MENDOZA ARGENTYNA

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 64,99   |  kod LF.06

DMZ CHARDONNAY 
STELLENBOSCH, RPA

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 67,99  |  kod DZ.07

SANTA CAROLINA 
GRAN RESERVA CHARDONNAY 
ACONCAGUA, CHILE

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 69,99  |  kod SC.17

12. 13.

14.

więcej produktów znajdziesz na 
www. winezja.pl→

cena netto

5284
cena netto

5528

cena netto

5690
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15.

16.

PUKLAVEC SEVEN NUMBERS 
3. SINGLE VINYARD 
PINOT GRIGIO 
SŁOWENIA

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 89,99  |  kod PK.06

PUKLAVEC SEVEN NUMBERS 
SINGLE VINYARD FURMINT 
SŁOWENIA

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 89,99  |  kod PK.05

świąteczne inspiracje
wino w prezencie 

BARON DE LEY TRES VINAS 
BLANCO RESERVA 
DOCA RIOJA HISZPANIA

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 104,00  |  kod LY.08

wina
biale~

cena netto

7316

cena netto

7316

cena netto

8455

17.
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18.

FIRST PRESS CHARDONNAY 
AVA NAPA VALLEY USA

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 99,99  |  kod DE.01

cena netto

8129



40 świąteczne inspiracje
wino w prezencie 

21.
HUGEL GEWÜRZTRAMINER 
AOC ALSACE FRANCJA

  wytrawne  |    750 ml  | 

cena brutto 105,00  |  kod HU.04

HUGEL CLASSIC PINOT GRIS 
AOC ALSACE FRANCJA

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 105,00   |  kod HU.07

19.

20.

HUGEL RIESLING 
AOC ALSACE FRANCJA

  wytrawne  |    750 ml   

ceny brutto 99,99   |  kod HU.02

więcej produktów znajdziesz 
na www. winezja.pl→

cena netto

8129

cena netto

8537

cena netto

8537



41

22.

23. 24.DROUHIN 
DOMAINE DE VAUDON 
CHABLIS 
AOC CHABLIS FRANCJA

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 114,00  |  kod DR.07

DROUHIN MEURSAULT 
AOC BOURGOGNE FRANCJA

  wytrawne  |    750 ml   

brutto 304,00  |  kod DR.88

DROUHIN MONTMAINS 
CHABLIS PREMIER CRU 
AOC CHABLIS PREMIER CRU FRANCJA

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 190,00 |  kod DR.08

cena netto

9268

cena netto

15447

cena netto

24715
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wina
cZerwone25.

26.

27.

VINA BUJANDA 
DOCA RIOJA HISZPANIA

  wytrawne  |    750 ml | cena brutto 39,99 

kod MB.71  

SANTA CAROLINA 
RESERVA CARMENERE  
DO VALLE DEL RAPEL CHILE

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 49,99 | kod SC.14

SANTA CAROLINA 
RESERVA MERLOT  
DO VALLE DE COLCHAGUA CHILE

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 49,99  | kod SC.12

Wino 
to najlepszy 
prezent 
na Święta

cena netto

4064 

cena netto

3251 

cena netto

4064 

świąteczne inspiracje
wino w prezencie 
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28.

LA LINDA MALBEC
MENDOZA ARGENTYNA

  wytrawne  |    750 ml   | cena brutto 49,99   

kod LF.07

29. 30.

LUZÓN COLLECION CRIANZA
JUMILLA HISZPANIA

  wytrawne  |    750 ml

cena brutto 59,99  |  kod LQ.03

BARON DE LEY CLUB PRIVADO
DOCA RIOJA HISZPANIA

  wytrawne  |    750 ml

cena brutto 55,99  |  kod LY.03

cena netto

4552 

cena netto

4471 

cena netto

4877 



44 świąteczne inspiracje
wino w prezencie 

31.

33.
MASI BONACOSTA 
CLASSICO VALPOLICELLA
DOC VALPOLICELLA CLASSICO WŁOCHY

  wytrawne  |    750 ml 

cena brutto 60,99  | kod MA.03  

LA LINDA SMART BLEND  
MENDOZA ARGENTYNA

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 65,99  |  kod LF.08

CHATEAU  
DE TERREFORT-QUANCARD
AC BORDEAUX SUPERIEUR FRANCJA

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 69,99  |  kod CQ.02

32.

Wino 
to najlepszy 
prezent 
na Święta

cena netto

4959 

cena netto

5365 cena netto

5690 
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34.

35.

CONTE DI CAMPIANO 
SUSUMANIELLO
IGT SALENTO WŁOCHY

  półwytrawne  |    750 ml   

cena brutto 69,99   |  kod CE.07

CONTE DI CAMPIANO 
NERO DI TROIA 
IGT PUGLIA WŁOCHY

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 69,99   |  kod CE.11 36.

SANTA CAROLINA 
GRAN RESERVA CARMENERE
DO VALLE DE CASABLANCA CHILE

  wytrawne  |    750 ml    

cena brutto 71,99   |  kod SC.19

więcej produktów znajdziesz 
na www.winezja.pl→

cena netto

5690 

cena netto

5690 

cena netto

5853 
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GNARLY HEAD 
OLD VINE ZINFANDEL
AVA LODI USA

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 79,99   |  kod DE.04

SEREGO ALIGHIERI POSSESSIONI
IGP ROSSO DEL VERONESE WŁOCHY

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 79,99   |  kod MA.04

38.

37.

BARON DE LEY RESERVA 
DOCA RIOJA HISZPANIA

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 81,99  |  kod LY.04

39.

cena netto

6503 

cena netto

6503 

cena netto

6666 
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VILLA ANTINORI  
IGT TOSCANA WŁOCHY

  wytrawne  |    750 ml

cena brutto 85,99   

kod AN.03

41. 42.

3 FINGER JACK
OLD VINE ZINFANDEL  
LODI USA

  wytrawne  |    750 ml   |  

cena brutto 99,99   |  kod DE.23

DROUHIN 
LAFORET PINOT NOIR
AOC BOURGOGNE FRANCJA

  wytrawne  |    750 ml 

 cena brutto 85,99   |  kod DR.03

cena netto

6991 
cena netto

8129 

cena netto

6991 
40.
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43.

MASI CAMPOFIORIN RIPASSO 
ROSSO DEL VERONESE
IGT ROSSO DEL VERONESE WŁOCHY

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 85,99  |  kod MA.05

cena netto

6991 

świąteczne inspiracje
wino w prezencie 
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44.

ANTINORI PEPPOLI  
DOCG CHIANTI CLASSICO WŁOCHY

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 99,99  |  kod AN.05

cena netto

8129 
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45.

46.

VENTISQUERO GREY CARMENERE  
DO VALLE DEL MAIPO CHILE

  wytrawne  |    750 ml    

cena brutto 99,99  |  kod VT.12

LUIGI BOSCA DE SANGRE
MENDOZA ARGENTYNA

  wytrawne  |    750 ml 

cena brutto 99,99  |  kod LF.09

świąteczne inspiracje
wino w prezencie 

47.

SANTA CAROLINA RESERVA DE 
FAMILIA CABERNET SAUVIGNON
DO VALLE DEL MAIPO CHILE

  wytrawne  |    750 ml    

cena brutto 99,99  |  kod SC.22

wina
cZerwone

cena netto

8129 

cena netto

8129 

cena netto

8129 
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48.

VARVAGLIONE PRIMITIVO 
DI MANDURIA LINEA ORO  
DOP PRIMITIVO DI MANDURIA WŁOCHY

  półwytrawne  |    750 ml 

cena brutto 115,00  |  kod VR.03

cena netto

9350 



52 świąteczne inspiracje
wino w prezencie 

50. 51.

CHATEAU FRANC PIPEAU 
AC SAINT-EMILION GRAND CRU FRANCJA

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 152,00  |  kod CQ.13

MASI COSTASERA AMARONE 
DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 
DOC VALPOLICELLA CLASSICO WŁOCHY

  wytrawne  |    750 ml

cena brutto 239,00   |  kod MA.13

49.

PARADA DE ATAUTA 
DO RIBERA DEL DUERO HISZPANIA

  wytrawne  |    750 ml 

cena brutto 129,00  |  kod IV.01

cena netto

10488 

cena netto

12358 cena netto

19431 
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53.

52.

więcej produktów znajdziesz 
na www.winezja.pl→

Wino 
to najlepszy 
prezent 
na Święta

GRAHAM’S FINE RUBY PORT  
PORTUGALIA

  słodkie  |    750 ml   

cena brutto 85,99  |  kod GH.01

GRAHAM’S LBV PORT  
PORTUGALIA

  słodkie  |    750 ml   

cena brutto 110,00  

kod GH.02

cena netto

8943 

cena netto

6991 



54

Opakowania
na wino
Świąteczny efekt WOW

Prezenty wymagają specjalnej oprawy! Już sam moment odpakowywania 
upominku może wywołać przyjemny dreszcz emocji.
Nasze ekologiczne, naturalne opakowania - drewniane skrzynki, pudełka 
i torebki - zachęcają do kreatywnych projektów i personalizacji. Ozdobny 
papier w firmowej kolorystyce, dopasowana wstążka, pachnąca gałązka, 
suszone owoce, karteczka z pomysłowymi życzeniami, dyskretne 
i eleganckie logo… - im więcej szczegółów, tym większy efekt WOW. 
Wszystko, by usłyszeć komplement: „jest taki piękny, że szkoda 
go otwierać”.

DREWNIANA BEJCOWANA SKRZYNKA 
NA JEDNĄ BUTELKĘ cena brutto 34,99   

kod XX.525A

świąteczne inspiracje
opakowania na wino

cena netto

2845 
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DREWNIANA SKRZYNKA 
NA JEDNĄ BUTELKĘ
cena brutto 19,90   

kod XX.336A 

DREWNIANA SKRZYNKA 
NA DWIE BUTELKI
cena brutto 29,90   

kod XX.62

DREWNIANA ZASUWANA 
SKRZYNKA NA JEDNĄ
BUTELKĘ 

cena brutto 17,40 

kod XX. 335A

cena netto

1618 

cena netto

2431 

cena netto

1415 



56 świąteczne inspiracje
opakowania na wino

TEKTUROWE PUDEŁKO 
Z OKIENKIEM
NA JEDNĄ BUTELKĘ
cena brutto 6,90  

kod XX.589A 

TOREBKA Z OKIENKIEM
NA JEDNĄ BUTELKĘ
cena brutto 8,90   

kod XX.518A

TOREBKA NA JEDNĄ 
BUTELKĘ
cena brutto 6,90  

kod XX.143

cena netto

561 

cena netto

561 

cena netto

724 



57

TEKTUROWE PUDEŁKO 
Z OKIENKAMI 
NA DWIE BUTELKI
cena brutto 8,90

kod XX.595A  

TEKTUROWE PUDEŁKO 
NA DWIE BUTELKI
cena brutto 8,90   

kod XX.594A

więcej produktów znajdziesz 
na www.winezja.pl→

cena netto

724 

cena netto

724 
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Alkohole 
mocne jako
prezenty
świąteczne
Dla tych, którzy cały rok robili wszystko żeby zasłużyć na najwspanialszy 

prezent przygotowaliśmy kilka propozycji alkoholi mocnych. Znajdzie-

cie w nich szlachetne szkockie single malty, kraftowe amerykańskie 

whiskey Koval, kultowe alkohole J.A. Baczewski i nowości Bain’s i Black 

Bottled. Wszystko po to, aby prezenty były wyjątkowe, a atmosfera 

świątecznych spotkań na długo pozostała w pamięci. 

świąteczne inspiracje
alkohole mocne

więcej produktów znajdziesz 
na www. winezja.pl→
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Destylarnia, powstała w 1949 roku w Bradford 

w miejscu starego browaru. Właścicielem Tullibardine 

jest firma Maison Michel Picard, która rozpoczynała 

działalność jako firma winiarska. Dzięki temu 

w destylarnii nie brakuje beczek po wysokiej jakości 

win z Burgundii. Beczki po Pinot Noir czy Sauternes 

są wykorzystywane do leżakowania destylatów, 

dając nam zupełnie nowe walory smakowe i arona-

tyczne. W najnowszej Whisky Bible 2018  Tullibar-

dine 20 YO otrzymała - 92,5 pkt/100, a Tullibardine 

Sovereign- 89,5 pkt/100.

1.

2.

TULLIBARDINE 20 YO
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

   700 ml  |  cena brutto 399,00   

kod VB.07

TULLIBARDINE 25 YO
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

   700 ml  |  cena brutto 739,00   

kod VB.08

cena netto

32439 

cena netto

60081 
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whisky

Tomatin to destylarnia, której whisky zdoby-

wa nie tylko cenne nagrody, ale i coraz wię-

cej miłośników na całym świecie. Destylaty 

tu powstające leżakują w doskonałej jakości 

beczkach. Dba o nie, położony na terenie 

destylarni, zakład bednarski. Finalny produkt, 

to whisky o długim finiszu, słodka, owocowa. 

Jest jednak pewien wyjątek. Przez jeden 

tydzień w roku produkowana jest tu whisky 

ze słodu o torfowym aromacie, Cu Bocan. 

Przywodzi na myśl zapiekane w ognisku 

ziemniaki, a w tle wyczuwa się intrygujące 

cytrusowe nuty. Tomatin zaczaruje każdego 

miłośnika whisky i rozkocha w sobie wszyst-

kich, którzy swoją podróż w tym świecie 

dopiero zaczynają.
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TOMATIN 18 YO
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

   700 ml  | cena brutto 339,- | kod TT.07

TOMATIN 12 YO
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

   700 ml  | cena brutto  169,- | kod TT.10

13740 
 
netto 

27561 
netto 

więcej produktów znajdziesz 
na  www. winezja.pl→

3.

4.
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5.

FIREAN LIGHTLY PEATED 
SCOTCH WHISKY
BLENDED MALT SCOTCH WHISKY

   700 ml  | cena brutto  89,99

kod UR.04

świąteczne inspiracje
whisky

 
netto 

7316 

zdjęcia venividipics.com
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TOMINTOUL TLATH
SPEYSIDE SINGLE MALT 
SCOTCH WHISKY

   700 ml  | cena brutto  159,-

kod TD.01

6.
 
netto 

12927 
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7.

9. ANTIQUARY 
BLENDED SCOTCH WHISKY

   700 ml  |  cena brutto  89,99 

kod TT.03

HIGHLAND QUEEN 
SHERRY CASK FINISH
BLENDED SCOTCH WHISKY

   700 ml | cena brutto  69,99

kod VB.06

TOMINTOUL 10 YO
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

   700 ml  |  cena brutto  179,-

kod TD.02

7316 
 
netto 

5690 
 
netto 

14553
 
netto 

Whisky - 
wymarzony
prezent 
na Święta

więcej produktów znajdziesz 
na www. winezja.pl→

świąteczne inspiracje
whisky

8.
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10.

11.
KOVAL BOURBONE WHISKEY
Single Barrel Bourbon whiskey, USA

   500 ml  | cena brutto  214,-  | kod KV.02

THE WHISTLER 10 YO
IRISH SINGLE MALT WHISKEY

   700 ml  | cena brutto  269,-

kod RM.06  

OLD BALLANTRUAN
SPEYSIDE SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

   700 ml  | cena brutto 209,- 

 kod TD.11

21870 
 
netto 

17398 
 
netto 

16992 
 
netto 30813 

 
netto 

12.

13.
OMAR SHERRY CASK

TAIWANESE SINGLE MALT WHISKY

   700 ml  |  cena brutto 379,-

 kod WH.02



66 świąteczne inspiracje
whisky

BAIN’S
SINGLE GRAIN WHISKY, RPA

   700 ml  |   |  cena brutto  129,99

kod DS.01

14.
Wyjątkowa whisky z Republiki Południowej Afryki. 

Jedyna na świecie, której destylat pochodzi ze złocistej, 

lokalnie uprawianej i dojrzewającej w afrykańskim 

słońcu kukurydzy. Dojrzewa przez 5 lat, początkowo 

przez 3 lata w beczkach po burbonie, a następnie,  

przelana do nowych beczek, przez 24 miesiące 

wzmacnia smak i kolor pochodzący od dębu. Leżakuje 

w magazynach położonych u podnóża gór, gdzie 

regularne zmiany temperatur zwiększają 

interakcję whisky z drzewem dębowym. Odznacza 

się złożonym aromatem kwiatów, miodu, orzechów, 

karmelu, wanilii i słodkich przypraw. W ustach 

delikatnie słodka i dobrze zrównoważona.  

10568 
 
netto 
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Jedna z najstarszych receptur blended scotch whisky, stworzona przez braci 

Graham w 1879 roku. Bogata i niezwykle złożona whisky, w skład której wchodzi 

ponad 10 różnych Single Malt’ów, między innymi z wyspy Islay, które nadają jej 

delikatną nutę torfową. Dojrzewa w beczkach po burbonie, a następnie leżakuje 

w nowej, wypalanej ogniem beczce z amerykańskiego dębu (virgin cask), z której 

wydobywa naturalny posmak karmelu. Charakteryzuje się aromatem przypraw, 

dymu, palonej kawy i miodu. W smaku aksamitna, zachwyca równowagą owoców, 

wanilii z delikatną nutą torfu

BLACK BOTTLE ORIGINAL 
BLENDED SCOTCH WHISKY
 EST. 1879  |  KOD DS.02

   700 ml  |  cena brutto  99,99 

15.

8129 
 
netto 
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Kieliszki
do whisky
Kieliszki prestiżowej marki Glencairn będą idealnym 
prezentem dla miłośników alkoholi mocnych. 

THE GLENCAIRN GLASS
DWIE SZTUKI W KOMPLECIE

cena brutto  59,99 

kod GP.02

4877 
 
netto 
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THE GLENCAIRN COPITA
JEDNA SZTUKA 

cena brutto  54,99

kod GP.01

4471 
 
netto 



70 świąteczne inspiracje
whisky

J.A. BACZEWSKI WHISKY 1782
WHISKY, AUSTRIA

     700 ml  |  cena brutto 84,99

kod AM.166

16.

6910 
 
netto 

zdjęcia venividipics.com
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J.A. BACZEWSKI SUWEREN
WÓDKA, AUSTRIA

    700 ml  |  cena brutto 129,-

kod AM.165

17.

J. A. Baczewski to wódka z dwoma wiekami 

tradycji, destylowana wciąż w ten sam, 

klasyczny sposób. Ziemniaczana wódka 

J.A. Baczewski była produkowana od 1782 r. 

w destylarni założonej przez rodzinę 

Baczewskich we Lwowie. Podczas drugiej 

wojny światowej lwowska fabryka została 

zniszczona. Słynna lwowska wódka przetrwa-

ła jednak wszystkie wojny, chociaż już na 

obczyźnie i bez dawnych właścicieli. 

W 1956 roku potomkowie Baczewskich 

odzyskali prawa do znaku towarowego. 

Wydatnie pomogła w tym spokrewniona 

z gorzelnikami rodzina Gesslerów. 

Po 1989 roku Wódka Baczewski wróciła 

na półki polskich sklepów. Ranga produktów 

jest szeroka i każdy znajdzie cos dla siebie. 

Do wyboru mamy wódkę czystą lub szeroką 

gamę wódek smakowych (jeżynówka, piołu-

nówka, morela czy nawet orzech laskowy). 

Wszystkie produkowane są na bazie spirytusu 

ziemniaczanego, dzięki czemu są delikatne, 

oleiste, lekko słodkawe. Na rynek wrócił 

rownież słynny Suweren, wódka ze skórką 

pomarańczową, idealna dla koneserów 

i tych którzy zwykle raczą się trunkami innymi 

niż wódka. Niezmienna receptura 

i  stylizowane na dawne opakowanie 

sprawiają, że wódka Baczewski to świetny 

prezent dla każdego miłośnika alkoholi. 

10488 
 
netto 
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koniak

Rodzina Frapin uprawiała winorośl już w XIII wieku. Najbardziej znanym członkiem 

rodziny był słynny pisarz, autor m.in. „Gargantua i Pantagruel”, François Rabelais. 

Nie jest zatem zaskoczeniem, że obecnie rodzinne zamczysko (gdzie jest także 

gorzelnia) nazywa się Cuvée Rabelais. Siedziba rodzinnej firmy, która posiada około 

300 hektarów winnic, mieści się w zamku Fontpinot, w miejscowości Segonzac. 

Wszystkie winnice położone są w regionie Grand Champagne, z czego 

na 200 hektarach uprawiany jest szczep „Ugni Blanc”, z którego wytwarzane 

są najlepsze „Eaux-de-vie”. Produkcja jest tu całkowicie ręczna, a destylacja 

odbywa się w sześciu alembikach. Trunki starzone są w beczkach z dębu z Limousin. 

Fantastycznym przedstawicielem tego dystyngowanego trunku jest Frapin XO. 

Stworzony z destylatów 30-40 letnich jest pełen aromatów kwiatów i pralinek. 

Z czasem raczy nas zapachem marcepanu  oraz orzechów laskowych. To prawdziwa 

gratka dla wielbicieli tego trunku. Można z nim też zaszaleć i połączyć z wytrawnym 

daniem albo serami, będzie to kompozycja idealna, a koniak zaskoczy nas ogromnie 

długim i ciepłym finiszem. Ciekawostką jest, że rodzina Frapin produkuje także 

perfumy pod marką 1270. Od 1994 roku do rodziny Frapin należy także dom 

szampański Gosset.

więcej produktów znajdziesz na www. winezja.pl→
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COGNAC FRAPIN VIP X.O.
FRANCJA

     700 ml | cena brutto 729,-  

kod FP.04

18.

59268 
 
netto 
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Zestawy
prezentowe
Więcej radości w zestawie 

Wino uwielbia dodatki: gorzką czekoladę, krem kajmakowy, mus z owoców leśnych, 

świece zapachowe… Na wyjątkowe okazje przygotowaliśmy autorskie zestawy 

prezentowe. O ich wygląd zadbał zespół kreacji, o smak - sommelierzy Winezji, 

dobierając produkty, które jednocześnie podkreślą smak wina i tworzą świąteczny 

nastrój. Inspirowały nas kuchnie świata, modne kolory i stylowe dodatki. 

Jest więc propozycja dla nowoczesnych minimalistów, dla miłośników świątecznej 

klasyki oraz dla entuzjastów słodkiego przepychu. Dla kobiet jest zestaw w cukierko-

wych odcieniach Tiffany Blue, dla mężczyzn w głębokiej matowej czerni. To prezenty, 

które aż chce się sfotografować i pokazać znajomym na Facebooku czy Instagramie. 

Dlatego tak ważne, by pomysłowo je ologować i zadbać o marketingowy przekaz. 

Mamy na to swoje sprawdzone sposoby!

PS Pokazując prezenty w social mediach, nie zapomnijcie nas oznaczyć 

#winezja. Chcemy dzielić z Wami świąteczną radość

świąteczne inspiracje
zestawy prezentowe

więcej produktów znajdziesz na www. winezja.pl→
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Zestaw 
Nr 15

CORTE SOLEA 
CABERNET SAUVIGNON 
MERLOT 
Włochy 

750 ml | półsłodkie | czerwone
tacka tekturowa
dodatki:

czekolada deserowa 72% kakao z migdałami, 100 g
herbata Earl Grey Świąteczna Gwiazdka

świąteczne inspiracje
zestawy prezentowe

7399
cena netto 

91,01 brutto

kod PG.140
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Zestaw 
Nr 16

TRAPICHE MELODIAS 
CABERNET SAUVIGNON  
Argentyna 

750 ml | wytrawne | czerwone
w tekturowej tacy z kokardą
dodatki:

figi w syropie z brandy, 200 g,
ręcznie robiona czekolada deserowa 70%
kakao Folkowe Mecyje, 100 g

8399
cena netto 

103,31  brutto

kod PG.141
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Zestaw 
Nr 17
FIUZA 3 CASTAS  
Portugalia

750 ml | półwytrawne | czerwone

pudełko tekturowe ze wzorem

dodatki:

ręcznie robiona czekolada pełnomleczna 
Folkowe Mecyje, 100 g
herbata Earl Grey Blue Flower, 50 g
pralinki czekoladowe, 2 sztuki

świąteczne inspiracje
zestawy prezentowe

9899
cena netto 

121,76  brutto

kod PG.142
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Zestaw Nr 18
TRAPICHE MALBEC  
Argentyna 

750 ml | wytrawne | czerwone
w pudełku tekturowym 
dodatki: 

czekolada Simon Coll 54% kakao, 100 g
kajmak czekoladowy, 200 g

9449
cena netto 

116,22  brutto

kod PG.143
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Zestaw 
Nr 19
SANTA CAROLINA
CELLAR SELECTION
CABERNET SAUVIGNON  
DO Valle Central, Chile

750 ml | wytrawne | czerwone

pudełko tekturowe 

dodatki:

ręcznie robiona czekolada pełnomleczna 
z orzechami laskowymi Folkowe Mecyje, 100 g
herbata owocowa Dzika wiśnia, 50 g
ręcznie wykonana i zdobiona choinka 
z ciemnej czekolady z wiśniami, 30 g
pralinki czekoladowe, 2 sztuki

świąteczne inspiracje
zestawy prezentowe

9149
cena netto 

112,53  brutto

kod PG.144
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Zestaw 
Nr 20

PRIMITIVO DEL SALENTO  
IGP Salento, Włochy 

750 ml | półwytrawne | czerwone
czarne pudełko tekturowe

dodatki:

włoska kawa Ground Coffee da Alessandro, 150 g
czekolada 60% kakao, Ekwador, Manufaktura Czekolady, 50 g
czekoladki bombki, Simon Coll, 2 sztuki

12099
cena netto 

148,82  brutto

kod PG.145



82 świąteczne inspiracje
zestawy prezentowe

Zestaw 
Nr 21

STIMSON MERLOT  
Waszyngton, USA

750 ml | wytrawne | czerwone
 
pudełko tekturowe z wstążką

dodatki:

herbata liściasta „Palce lizać”, Baumgart Kaffee, 50 g
praliny belgijskie, Amante, 3 sztuki, 45 g
powidła z węgierek, Gryszczeniówka, 210 g
pralinki w metalowym opakowaniu, Melbon, 57 g

12699
cena netto 

156,20  brutto

kod PG.146
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dodatki:

herbata liściasta „Palce lizać”, Baumgart Kaffee, 50 g
praliny belgijskie, Amante, 3 sztuki, 45 g
powidła z węgierek, Gryszczeniówka, 210 g
pralinki w metalowym opakowaniu, Melbon, 57 g

Zestaw 
Nr 22

MANON TEMPRANILLO  
La Mancha, Hiszpania

750 ml | wytrawne | czerwone
srebrne pudełko tekturowe
dodatki:

czekolada mleczna z migdałami, Amante, 100 g
herbata English Breakfast, English Tea Shop, 45 g
pralinki belgijskie Amante, 3 sztuki, 45 g
mus z owoców leśnych, Matecznik, 200 g

13099
cena netto 

161,12  brutto

kod PG.147
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Zestaw 
Nr 23

FINCA EL ORIGEN
MALBEC  
Mendoza Argentyna 

750 ml | wytrawne | czerwone
kosz wiklinowy  
dodatki:

hiszpański nugat z kandyzowanymi owocami i migdałami, 200 g
rurki w czekoladzie, 120 g
czekoladki belgijskie Delafaille, 50 g
orzeszki ziemne w karmelu w torebce, 100 g
daktyle suszone oblane czekoladą, 150 g

13349
cena netto 

164,19 brutto

kod PG.148
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Zestaw 
Nr 24

PUKLAVEC ESTATE SELECTION
CABERNET SAUVIGNON MERLOT  
Słowenia

750 ml | wytrawne | czerwone
pudełko tekturowe

dodatki:

bombonierka Flandria, 7 belgijskich pralin, Amante, 100 g
czekolada 90% kakao, Xocolata Jolonch, 100 g
herbata Zimowy wieczór, 50 g
dropsy wiśniowe Cavendish & Harvey, 50 g
czekoladki 32% kakao, Simon Coll, 3 sztuki

13999
cena netto 

172,19 brutto

kod PG.149
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Zestaw 
Nr 25
ROCCA VENTOSA
PINOT GRIGIO  
IGP Terre di Chieti, Włochy 

750 ml | wytrawne | białe
pastelowe pudełko tekturowe

dodatki:

ciasteczka cantuccini, 90 g
czekolada mleczna Simon Coll, 85 g
parasolka czekoladowa, Simon Coll, 10 g
pierniczek śniezynka, Pracownia Artystyczna 
Sarzyński, 30 g
chutney imbirowy, Favols, 110 g
bombonierka z 3 truflami belgijskimi, Amante, 35 g
czekoladki Simon Coll 70% kakao, 4 sztuki

świąteczne inspiracje
zestawy prezentowe

15199
cena netto 

186,95 brutto

kod PG.150
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Zestaw 
Nr 26

PELLEGRINO MARSALA  
Sycylia, Włochy

750 ml | słodkie | czerwone
pudełko tekturowe
dodatki: 

bombonierka Flandria, 6 belgijskich pralin, Amante, 90 g 
konfitura z aronii, Matecznik, 200 g, herbata Zimowy wieczór 
w pudełku kartonowym w kratkę, bombonierka z 3 truflami Amante, 45 g
laska cukrowa, ozdoby drewniane–3 sztuki

15699
cena netto 

193,10 brutto

kod PG.151
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Zestaw 
Nr 27

ALMAROSA PRIMITIVO  
Włochy 

750 ml | półwytrawne | czerwone
w koszyku wiklinowym
dodatki:

czekolada deserowa 72% z truskawkami, jabłkami 
i śliwkami, 105 g
czekolada do picia Manufaktura Czekolady, 80 g
świeca z wosku sojowego z drewnianym 
knotem S.H.A.G.

świąteczne inspiracje
zestawy prezentowe

16299
cena netto 

200,48 brutto

kod PG.152
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Zestaw 
Nr 28

BRANDY PLISKA XO  
BUŁGARIA

700 ml | brandy | 40%
czarne pudełko tekturowe

dodatki:
praliny belgijskie, Hamlet, 125 g
konfitura wiśniowa korzenna, Cherry Tree, 235 g
gwiazdka z pralinkami Melbon
praliny włoskie, Oliva, 3 sztuki

16899
cena netto 

207,86 brutto

kod PG.153



90 świąteczne inspiracje
zestawy prezentowe

Zestaw 
Nr 29

ALTOS DE LUZON  
DO Jumilla, Hiszpania 

750 ml | wytrawne | czerwone
pudełko tekturowe

dodatki:

miód suflet z cynamonem, 250 g
listki czekoladowe, Szarlotka, Manufaktura Czekolady, 80 g
Herbata organic chocolate, English Tea Shop, 2 g
gwiazdka czekoladowa, 100 g

19799
cena netto 

243,53 brutto

kod PG.154
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Zestaw 
Nr 30

TRAPICHE MELODIAS 
CHARDONNAY  
Argentyna

750 ml | białe | wytrawne

biały kosz wiklinowy

dodatki:

czekoladowy Atelier z żurawiną E. Wedel, 65 g
czekoladowy Atelier z orzechami laskowymi 
E. Wedel, 65 g
przysmak czekoladowy z bakaliami E. Wedel, 400 g
praliny ręcznie wykonane E. Wedel , 110 g

18399
cena netto 

226,31 brutto

kod PG.155
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Zestaw 
Nr 31

HIGHLAND QUEEN MAJESTY  
Highland Single Malt Scotch Whisky

700 ml | whisky | 40%
pudełko tekturowe 
dodatki:

cygaro kubańskie, Guantanamera, włoska kawa, Barbera, 250 g
czekoladki 70% kakao w metalowym opakowaniu, chocolate Amatller, 30 g
blister 3 belgijskie praliny i 3 beligijskie trufle, amante, 45 g, 2 sztuki
czekolada 85% kakao, Ghana, Chocolate Amatller, 70 g

świąteczne inspiracje
zestawy prezentowe

22299
cena netto 

274,28 brutto

kod PG.156
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Zestaw 
Nr 32

TRAPICHE EXTRAVAGANZA  
Argentyna

750 ml | półwytrawne | czerwone
kosz wiklinowy
dodatki:

czekolada deserowa 72% z truskawkami, jabłkami i śliwkami 105 g, czekolada do picia, 
80 g Manufaktura Czekolady, zapachowa świeca z wosku sojowego z drewnianym 
knotem S.H.A.G., ziarno kakao Manufaktura Czekolady, 40 g, orzechy w miodzie, 220 g,
kawa mielona z Kamerunu, 100 g, francuskie trufle naturalne, 100 g, pierniki razowe 
na miodzie z pomarańczą

27499
cena netto 

338,24 brutto

kod PG.157
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Paczki dla 
pracowników
Ważne chwile warto celebrować 
z pracownikami

To pracownicy tworzą firmę i odpowiadają za jej sukcesy. I choć wszyscy liczą na 

premię z okazji Gwiazdki, zakończenia roku finansowego czy realizacji znaczącego 

kontraktu, upominek w postaci butelki wina pozytywnie zaskoczy, sprawi dużo radości 

i będzie długo wspominany. Wystarczy sobie wyobrazić, że wino podarowane przez 

firmę zostanie otwarte podczas ważnej rodzinnej uroczystości, a potrawy specjalnie 

dobrane do szczepu winorośli. Może być też początkiem fascynującej przygody ze 

światem wina - rozbudzić ciekawość smaków, regionów, gatunków.

Tak buduje się markę dobrego pracodawcy. Młodzi ludzie już dawno zamanifestowali, 

że bardziej od wysokich zarobków cenią przeżycia, możliwość rozwoju i zaspokaja-

nia ciekawości świata. Nie przeszkadza im, że życie zawodowe i prywatne przeplata-

ją się. Butelka wina wręczona pracownikom przed świętami to okazja do podkreślenia, 

że warto wspólnie celebrować ważne chwile. Przecież codziennie, przez cały rok 

udowadniali, że można na nich liczyć w każdej sytuacji. Że nie boją się dodatkowych 

zadań, angażują się w realizację swoich obowiązków, są otwarci i kreatywni, wspie-

rają się nawzajem i zarażają optymizmem. To wielka satysfakcja pracować z takimi 

ludźmi. Podziękuj im za to. My wiemy, co ich ucieszy.

świąteczne inspiracje
paczki dla pracowników

więcej produktów znajdziesz na winezja.pl→
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paczki dla pracowników

Paczka na święta musi mieć odpowiednie opakowanie. 

Dlatego przygotowaliśmy specjalny karton świąteczny, 

żeby osoba, której podarujecie paczkę mogła powiedzieć, 

że przyszedł do niej Mikołaj. A ten Mikołaj będzie wspaniały! 

Do kartonu świątecznego można spakować aż 6 butelek wina. 

Możliwości jest nieskończona ilość: wina być jednakowe, 

lub różne, na każdą świąteczną okazję: do toastu, do kolacji 

czy świątecznego obiadu. Możesz sprawić, że Mikołajowa 

paczka będzie towarzyszyła obdarowanym osobom przez 

całe święta, aż do sylwestrowego toastu!

Zanosi się 
na święta

karton Mikołaj
na 6 butelek wina

Zanosi się
na święta

cena netto 999 
brutto 12,30



97

JMF SETUBAL BRANCO 
SETUBAL PORTUGALIA

   wytrawne  |      750 ml  

    fernao pires, moscatel 
     de setubal  

EXTRAVAGANZA 
WHITE BLEND 
MENDOZA, ARGENTYNA

   półwytrawne  |       750 ml 

  torrontes, chardonnay

YEYA 
MOSCATEL - CHARDONNAY 
DO JUMILLA, HISZPANIA

   wytrawne  |      750 ml  

  moscatel, chardonnay

cena netto 2601

brutto 31,99

kod FN.02

cena netto 3658

brutto 44,99

kod TR.101

cena netto 5121

brutto 62,99

kod FC.01

1 2 3

więcej produktów znajdziesz 
na www.winezja.pl→

białe wina

podaruj na święta
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FINCA LA SOLANA
JUMILLIA HISZPANIA

   wytrawne  |      750 ml   

  monastrell

JMF SETUBAL TINTO 
SETUBAL, PORTUGALIA

   wytrawne  |       750 ml 

  aragonez, castelao

YELCHO CARMENERE 
RESERVA ESPECIAL
VALLE CENTRAL, CHILE

   wytrawne  |       750 ml   

  carmenere

MELODIAS MALBEC
MENDOZA, ARGENTYNA

   wytrawne  |      750 ml   

  malbec

cena netto 3007

brutto 36,99

kod LQ.08

cena netto 3333

brutto 40,99

kod VT.34

54

76

cena netto 2438

brutto 29,99

kod FN.03

cena netto 4064

brutto 49,99

kod TR.103

czerwone wina

podaruj na święta
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EXTRAVAGANZA 
RED BLEND 
MENDOZA, ARGENTYNA

   półwytrawne  |      750 ml 

  malbec, bonarda, syrah

SAPATIO PIROSMANI
KAKHETI GRUZJA

   półsłodkie  |      750 ml   

  pirosmani

cena netto 3658

brutto 44,99

kod TB.28

cena netto 3658

brutto 44,99

kod TR.100
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ALMAROSA PRIMITIVO 
IGT PUGLIA WŁOCHY

   półwytrawne  |      750 ml 

  primitivo  

WHY NOT NERO 
D’AVOLA-SYRAH 
DOC SICILIA WŁOCHY

   wytrawne  |      750 ml  

   syrah    

cena netto 4064

brutto 49,99

kod CE.09

10 11

cena netto 3739

brutto 45,99

kod CA.89

czerwone wina

podaruj na święta
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CONTE DI CAMPIANO 
APPASSIMENTO 
PUGLIA WŁOCHY

   wytrawne  |      750 ml 

 negroamaro

TIME WAITS 
FOR NO ONE 
DO JUMILLA HISZPANIA

   wytrawne  |      750 ml 

  monastrell

CONTE DI CAMPIANO 
PRIMITIVO 
DI MANDURIA 
PUGLIA WŁOCHY

   wytrawne  |      750 ml  

  primitivo

cena netto 5202

brutto 63,99

kod FC.03

cena netto 4552

brutto 55,99

kod CE.03

cena netto 4877

brutto 59,99

kod CE.01

13

14 15

WHY NOT NEGROAMARO 
PRIMITIVO
IGT PUGLIA WŁOCHY

   wytrawne  |      750 ml    

  primitivo

12

cena netto 4471

brutto 54,99

kod CE.08

czerwone wina

podaruj na święta
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Wino
na świąteczny 
stół
Cava do karpia, riesling do ciast

Powinny być aromatyczne, lekkie i owocowe. O ich wybór najlepiej zapytać 

sommelierów Winezji. Jeśli myślisz o prezencie pod choinkę, dobrym 

pomysłem będzie dodanie do życzeń adnotacji, że wino wspaniale pasuje np. 

do pieczeni z suszonymi śliwkami albo tradycyjnego makowca z lukrem i skórką 

pomarańczową. Pokażesz w ten sposób, że wybór świątecznego upominku 

nie był przypadkowy.

- Jeśli mamy problem z doborem wina do potraw, to znam jedno, które świetnie pora-

dzi sobie ze wszystkimi wigilijnymi potrawami. To hiszpańska cava. Będzie pasowała 

do karpia po żydowsku i do pierogów - doradza Wiesław Wysokiński, sommelier 

Winezji. 

- Ja zarówno do śledzia, jak i świątecznych ciast proponuję rieslinga, ale delikatnie 

słodkiego - dodaje Norbert Brzoza, sommelier Winezji. - Do ryb pasuje na przykład 

Pinot Noir, do mięs i pieczeni Cabernet Sauvignon.

świąteczne inspiracje
wino i potrawy

więcej produktów znajdziesz na www. winezja.pl→
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KARP WIGILIJNY ŚLEDZIE

3.
J.A. BACZEWSKI 
MONOPOLOWA 
AUSTRIA

  wódka  |   500 ml 

cena brutto 39,99

kod AM.45

4.
GRUNER VELTLINER 
AUSTRIA

  wytrawne  |      1000 ml 

cena brutto 59,99

kod WB.12

1.
VENTISQUERO GREY 
CHARDONNAY 
CHILE

  wytrawne  |    750 ml  

cena brutto 99,99

kod VT.83

2.
JOSEPH DROUHIN 
CHABLIS VAUDON 
AOC CHABLIS, FRANCJA

  wytrawne  |    750 ml  

cena brutto 115,00

kod DR.07

świąteczne inspiracje
wino i potrawy

netto 8129 
netto 9350 

netto 3251 
netto 4877 
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PIEROGI PIECZONY DRÓB

5.
KALTERN PINOT 
GRIGIO 
ALTO ADIGE DOC, WŁOCHY 

  wytrawne  |    750 ml  

cena brutto 69,99

kod KL.03

6.
PUKLAVEC 
ESTATE SELECTION 
FURMINT PINOT 
BLANC SŁOWENIA 

  wytrawne  |    750 ml  

cena brutto 39,99

kod PK.02

7.
FAMILLE HUGEL 
PINOT GRIS CLASSIC  
AC ALSACE, FRANCJA

  wytrawne  |   750 ml  

cena brutto 105,00

kod HU.02

8.
GREY GCM
CHILE 

  wytrawne  |    750 ml 

cena brutto 99,99

kod VT.82

netto 5690 
netto 3251 

netto 8537 
netto 8129 
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BIGOS WĘDLINY

świąteczne inspiracje
wino i potrawy

11.
MONTADO VINHO 
TINTO VINHO REGIONAL 
ALENTEJANO, PORTUGALIA

  wytrawne  |    750 ml  

cena brutto 39,99

kod FN.04

12.
CONTE DI CAMPIANO 
PRIMITIVO DI MANDURIA 
RISERVA WŁOCHY

  wytrawne  |    750 ml  

cena brutto 79,99

kod CE.02

9.
MANON 
TEMPRANILLO 
CASTILLA LA MANCHA, 
HISZPANIA

  wytrawne  |    750 ml  

cena brutto 36,99

kod IV.08

10.
ESTERHAZY 
CLASSIC ZWEIGELT 
BURGENLAND, NIEMCY

  wytrawne  |    750 ml  

cena brutto 54,99

kod ES.02

netto 3007 
netto 4471 

netto 3251 
netto 6503 
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CZEKOLADA CIASTA

13.
VARVAGLIONE 
PRIMITIVO DEL SALENTO  
IGP PRIMITIVO DEL SALENTO, WŁOCHY

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 53,99

kod VR.01

14.
PORTO LBV 
PORTUGALIA

  słodkie  |    750 ml  

cena brutto 109,-

kod GH.02

netto 4389 
netto 8862 

15.
OREMUS TOKAJI 
SZAMORODNI 
TOKAJI, WĘGRY

  słodki  |    500 ml   

cena brutto 69,99

kod OR.05

16.
CHATEAU STE MICHELLE 
RIESLING 
USA

  wytrawne  |    750 ml 

cena brutto 75,99

kod CC.18

netto 5690 
netto 6178 
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Wina na bale 
i przyjęcia 
noworoczne
Czas na toast!

Firmowe przyjęcie zawsze rozpocznij od toastu, który scala gości, przypomina, 

jaki jest cel spotkania i kto jest gospodarzem wieczoru. 

Jeśli okazja jest wyjątkowa - podniosły moment, spektakularny sukces, nowy rozdział 

w historii - wybierz szampana. Jeśli chcesz, by „bąbelki” towarzyszyły wszystkim 

podczas życzeń i przełamywały pierwsze lody - sięgnij po modne prosecco lub cavę. 

Wino musujące wybierz jednak z uwagą. Od kilku sezonów to najmodniejszy alkohol. 

Możesz mieć pewność, że wielu gości będzie kontynuować wieczór właśnie z kie-

liszkiem wina musującego w ręku. Upewnij się, że nie będzie za słodkie i skomponuje 

się z podawanymi potrawami lub przekąskami. Włoskie prosecco lub hiszpańska cava 

będzie doskonałą propozycją. 

wina na bale i przyjęcia noworoczne

więcej produktów znajdziesz na www.winezja.pl→
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BRILLA! PROSECCO 
DOC VENETO WŁOCHY

  wytrawne  |    750 ml 

cena brutto 56,99 

kod BT.09

1.

wina na bale i przyjęcia noworoczne
prosecco

4633 
 
netto 

zdjęcie venividipics.com
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2.

3.

4.

5.

PROSECCO EXTRA DRY 
VENETO WŁOCHY

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 34,99 |  kod PV.19

MUCHA PROSECCO
VENETO WŁOCHY

  wytrawne  |    750 ml  

cena brutto 39,99  |  kod PV.17

PROSECCO EXTRA DRY 
SCUDO ARGENTO
VENETO WŁOCHY

  wytrawne  |   750 ml   

cena brutto 45,99 |  kod VO.01

PROSECCO 
SCUDO ORO BRUT
VENETO WŁOCHY

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 49,99 |  kod VO.05

3251 
 
netto 

3739 
 
netto 

4064 
 
netto 

2845 
 
netto 



112 wina na bale i przyjęcia noworoczne
prosecco | szampany
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więcej produktów znajdziesz 
na winezja.pl→

8.

6.

7.

CHAMPAGNE 
JEAN DE LA 
FONTAINE BRUT
AC CHAMPAGNE, FRANCJA

  wytrawne  |    750 ml   

brutto 99,99   |  kod BA.01

BEPIN DE ETO
VENETO WŁOCHY

   wytrawne

   750 ml   

brutto 67,99  | kod BN.01

BEPIN DE ETO FLAVE ROSATO
VENETO WŁOCHY

  wytrawne  |    750 ml   

brutto 67,99  | kod BN.02

MARCHESE ANTINORI 
CUVEE ROYALE
LOMBARDIA WŁOCHY

  wytrawne  |    750 ml   

brutto 125,-   | kod AN.120

9.

5528 
 
netto 

5528 
 
netto 

8129 
 
netto 

10163 
 
netto 
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Szampany
Szampan - gwiazda wśród win
Zgodnie z legendą pierwszej degustacji szampana miał towarzyszyć okrzyk: „Chodźcie,

piję gwiazdy!”. To najbardziej znane wino musujące na świecie, ekskluzywne i pożądane. 

Nazwa od 1911 roku jest zastrzeżona wyłącznie dla win z północnej części Francji - 

Szampanii i tylko tam może powstać. Występuje w dwóch kolorach: białym i różowym, 

a do jego produkcji dopuszczone są trzy odmiany: chardonnay, pinot noir, pinot meunier, 

z czego tylko ta pierwsza jest biała. Szampan to wino na specjalne okazje, ale przewrotnie 

pasuje do wszystkiego i zawsze smakuje doskonale. 

11.

12.

LALLIER EXTRA DOSAGE
AOC CHAMPAGNE FRANCJA

  wytrawne  |    750 ml 

cena brutto 259,- |  kod LA.02

LALLIER BRUT
AOC CHAMPAGNE FRANCJA

  wytrawne  |    750 ml 

cena brutto 249,-  |  kod LA.01

LALLIER EXTRA
DOSAGE 
GRAND CRU 
ROSE
AOC CHAMPAGNE 
FRANCJA

   wytrawne 

   750 ml 

cena brutto 279,-

kod LA.03

10.
wina na bale i przyjęcia noworoczne
szampany

22683 
 
netto 

20244 
 
netto 

21057 
 
netto 
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więcej produktów znajdziesz 
na www.winezja.pl→

CHAMPAGNE 
LACOMBE 
ROSE BRUT 
AOC CHAMPAGNE 
FRANCJA

   wytrawne 

   750 ml 

cena brutto 199,- 

kod LA.08

15.

13.

14.

LACOMBE GRANDE 
CUVEE BRUT
AOC CHAMPAGNE FRANCJA

  wytrawne  |    750 ml 

cena brutto 179,-  |  kod LA.04

CHAMPAGNE LACOMBE 
DEMI SEC
AOC CHAMPAGNE FRANCJA

  półwytrawne  |    750 ml 

cena brutto 184,-  |  kod LA.07

wina na bale i przyjęcia noworoczne
szampany

14959 
 
netto 

16179 
 
netto 

14553 
 
netto 
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GOSSET EXCELLENCE 
EXTRA BRUT 
AOC CHAMPAGNE FRANCJA

  wytrawne

 750 ml 

cena brutto 219,-  

kod GK.01

16.

wina na bale i przyjęcia noworoczne
szampany

17805 
 
netto 
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26748 
 
netto 

GOSSET GRAND ROSE BRUT
AOC CHAMPAGNE FRANCJA

 wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 329,-  |  kod GK.04

17.
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GOSSET GRANDE 
RESERVE BRUT 
AOC CHAMPAGNE FRANCJA

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 269,-  |  kod GK.02

18.

wina na bale i przyjęcia noworoczne
szampany

21870 
 
netto 
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GOSSET GRAND 
MILLESIME 2006 BRUT
AOC CHAMPAGNE FRANCJA

  wytrawne  |    750 ml   

cena brutto 369,-  |  kod GK.06

19.

300,- 
 
netto 
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GOSSET CELEBRIS 
VINTAGE 2007 EXTRA BRUT 
AOC CHAMPAGNE, FRANCJA

  wytrawne  |    750 ml  

cena brutto 699,-   |  kod GK.07

20.

wina na bale i przyjęcia noworoczne
szampany

56829 
 
netto 
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DOM PERIGNON 
AOC CHAMPAGNE FRANCJA

  wytrawne  |    750 ml 

cena brutto 879,-

kod MT.01

 

21.

71463 
netto 
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ALKOHOLE MOCNE
NA PRZYJĘCIA
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J.A. BACZEWSKI 
WÓDKA MONOPOLOWA
AUSTRIA

   500 ml 

cena brutto 39,99  |  kod AM.45

J.A. BACZEWSKI 
WÓDKA MONOPOLOWA
AUSTRIA

   700 ml 

cena brutto 54,99  |  kod AM.46

1.

2.

3251 
netto 

4471 
netto 



126 alkohole mocne
rum

więcej produktów znajdziesz 
na www. winezja.pl→

NAVY ISLAN JAMAICA
RUM NAVY STRENGHT
RUM, JAMAJKA

   700 ml | cena brutto 249,-

kod NV.02

3.
20244 

netto 

Rum produkuje się wszędzie tam, gdzie 

uprawiana jest trzcina cukrowa. Powstaje 

na bazie soku trzcinowego lub melasy 

z trzciny cukrowej. W odróżnieniu od 

innych alkoholi, takich jak whisky czy 

koniak, rum nie ma określonej metody 

produkcji. Zależy ona od miejsca 

wytwarzania tego trunku. Jednym z wielu 

miejsc, gdzie produkuje się rum jest Jamaj-

ka. To stamtąd pochodzi Navy Island Rum. 

RUM
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4.
SINGLE ORIGIN RUM
CUBA 5YO RUM, KUBA

   700 ml  |  cena brutto 195,-

kod NV.06

5.
1731 BRITISH WEST INDIES 
XO RUM
RUM TRYNIDAD, BARBADOS, JAMAJKA

   700 ml  |  cena brutto 179,-

kod NV.03

6.
CENTRAL AMERICA XO RUM
RUM, PANAMA, GUATEMALA, BELIZE

   700 ml  |  cena brutto 179,-

kod NV.05

15854
netto 

14553 
netto 

14553 
netto 
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7.
HALF CROWN 
LONDON DRY GIN
GIN, ANGLIA 

   700 ml  |  cena brutto 69,99

kod UR.01

alkohole mocne
gin

5690 
netto 

więcej produktów znajdziesz 
na www. winezja.pl→

zdjęcie venividipics.com



129

GIN 8.

9.

KOVAL DRY GIN 
GIN, USA

   500 ml  |  cena brutto 179,-

kod KV.03

KOVAL CRANBERRY GIN 
Gin Liqueur, USA

   500 ml  |  cena brutto 139,-

kod KV.08

Gin od kraftowego producenta 

z Chicago. Firma jest jedną z wiodących 

destylarni rzemieślniczych w Stanach 

Zjednoczonych. Mimo, że istnieje zaled-

wie od 10 lat, ma na swoim koncie ponad 

50 nagród, a ponadto jest całkowicie 

organiczną destylarnią. Każdy wytwarza-

ny tu produkt posiada certyfikat wydawa-

ny przez Midwestern Organic Services 

Association  Gin produkowany jest ze 

składników z upraw biodynamicznych 

i cechuje się wysoką jakością spirytusu. 

Koval Dry Gin jest żywy, dopracowany 

z okrągłym kwiatowym ciałem. Delikatny, 

a jednocześnie wyrazisty, idealny 

do wszelkiego rodzaju koktajli. 

Koval Barreled Gin natomiast leżakowany 

w beczkach po bourbonie jest bogaty 

w nuty owoców róży, jałowca i kolendry. 

Beczka nadaje głębi i wprowadza fanów 

ginu w zupełnie nowe doznania. 

Ma niepowtarzalny charakter i można się 

pokusić o wykorzystanie go nie tylko 

w koktajlu, ale i na kostce lodu. Dbałość 

o szczegóły w destylarni sprawia, 

że zachwyci nas nie tylko zawartość,

ale i ręczne zdobiene butelki.

14553
netto 11301

netto 
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Bankiety
Jak być gościem na własnym przyjęciu

Firmowe bankiety i przyjęcia mogą być równie stresujące jak organizacja własnego 

wesela. Oczekiwania są ogromne, budżet ograniczony, a czas realizacji zawsze 

za krótki. Cel też wydaje się oczywisty: goście powinni bawić się świetnie, pamiętać 

z jakiej okazji ich zaprosiliśmy i tuż po wyjściu z bankietu liczyć na ponowne zapro-

szenie. To jednak wymaga wprawy i lat doświadczeń. 

Zespół Winezji specjalizuje się w doborze win bankietowych - owocowych i delikat-

nych jednocześnie, takich, które zaostrzą apetyty i będą się wspaniale komponować 

z jedzeniem. Z przyjemnością pomożemy w organizacji cateringu, obsługi kelnerskiej 

i kreacji motywu przewodniego przyjęcia. Bez względu na to, czy będzie to krótki 

bankiet po premierze nowego produktu, czy wystawna kolacja przy okrągłych stołach, 

wiemy, że pełen odbiór wydarzenia budują szczegóły, od zaproszenia po możliwość 

szybkiego i bezpiecznego powrotu do domu. Współpracując z ekspertami można być 

gościem na własnym przyjęciu.

więcej produktów znajdziesz na www. winezja.pl→

oferta dla firm
bankiety
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wina 
musujące
1. 2.
CAVA RIGOL 
SEMI SECO
KATALONIA HISZPANIA

  półsłodkie  |    750 ml   

cena brutto 29,99 

kod CB.21

CAVA RIGOL 
BRUT
KATALONIA HISZPANIA

  wytrawne  |    750 ml 

cena brutto 29,99 

kod CB.22

  

2438
netto 

2438
netto 
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wina 
bankietowe
białe

FEIST DEUTSCHER            750 ml   wytrawne  29,99 24,38
RIESLING | NIEMCY | kod SW.01

BELLARETTA            750 ml   wytrawne  25,99 21,13
CHARDONNAY | WŁOCHY  | kod TL.38  

CASTILLO DE MADAX             750 ml  wytrawne  28,99 23,57
MACABEO/AIREN | JUMILIA HISZPANIA | kod LQ.09

CORTE SOLEA                 750 ml  półsłodkie  27,99 22,76
CHARDONNAY/PINOT BIANCO |  IGT VENETO ITALY | kod BT.07

MARCHAIS COLOMBARD             750 ml  półwytrawne  29,99 24,38
CHARDONNAY  |  IGP COTES DE GASCOGNE, FRANCJA | kod GQ.06

MARCHAIS                     750 ml   wytrawne  29,99 24,38
SAUVIGNON BLANC |  FRANCJA | kod GQ.07

MARCHAIS                 750 ml   półwytrawne  29,99 24,38
CHARDONNAY |  FRANCJA | kod GQ.08

NOS RACINES    750 ml  wytrawne  29,99 24,38
SAUVIGNON BLANC | IGP PAIS D’OC, FRANCJA | kod EL.26

cena 
brutto

cena
netto

1

2

3

4

5

6

7

8

więcej produktów znajdziesz na www. winezja.pl→

oferta dla firm
wina bankietowe
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lekkie
owocowe
delikatne

aperitif
przekąski

podawaj
schłodzone
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wina 
bankietowe
czerwone TILANE REAL             750 ml   wytrawne  24,99 20,32

TEMPRANILLO | LA MANCHA, HISZPANIA | kod VQ.01

BELLARETTA            750 ml   wytrawne  25,99 21,13
CABERNET SAUVIGNON | WŁOCHY | kod TL.37

CORTE SOLEA                 750 ml  półsłodkie  27,99 22,76
CABERNET SAUVIGNON |  IGT VENETO ITALY | kod BT.06

CASTILLO DE MADAX             750 ml  wytrawne  28,99 23,57
TINTO | JUMILIA HISZPANIA | kod LQ.11

NOS RACINES             750 ml  wytrawne  29,99 24,38
MERLOT  |  LANGWEDOCJA, FRANCJA | kod EL.27

CASTILLO DE MADAX                     750 ml   wytrawne  28,99 23,57
MONASTRELL |  FRANCJA  | kod LQ.10

cena 
netto

1

2

3

4

5

6

więcej produktów znajdziesz na www. winezja.pl→

oferta dla firm
wina bankietowe

cena
brutto

różowe
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lekkie
owocowe
delikatne

aperitif
przekąski

podawaj
schłodzone
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Wina 
kolekcjonerskie
Wino to świetna inwestycja

Jakie wina starzeją się najpiękniej? Te, które z każdym rokiem zyskują na wartości 

dzięki mocnym taninom, wyraźnej kwasowości i finezyjnej owocowości. Takie wina 

produkują najbardziej prestiżowe winnice, ze specjalnie selekcjonowanych owoców, 

tylko w wyjątkowych latach. Wyróżnia je jakość, elegancja i intensywność. Roczniki 

te są często nagradzane i przechodzą do historii jako ikony. Dobrze przechowywane 

mogą czekać na otwarcie nawet kilkadziesiąt lat - oczywiście na specjalny moment: 

osiemnastkę córki, ślub syna, jubileusz firmy, srebrną rocznicę ślubu.

Takie wina warto wybrać z sommelierami Winezji, by uniknąć ewentualnych rozczaro-

wań i przykrych niespodzianek. Co roku uczestniczą oni w wielu degustacjach umożli-

wiających zapoznanie się z potencjałem dojrzewania poszczególnych roczników, 

a także porównanie win z różnych apelacji. Chętnie podpowiedzą, jak zdobyć swoje 

pierwsze legendarne wina i jak krok po kroku budować piwniczkę. Dla najlepszych 

klientów zdobywamy wina z limitowanych edycji najwspanialszych producentów. 

Byliśmy niezwykle dumni, kiedy w 2016 do Polski przyjechało sześć butelek unikalne-

go wina Tawny Port, Graham’s 90 z limitowanej edycji stworzonej z okazji 90 urodzin 

królowej Elżbiety II. Pierwszą kupił w Winezji Karol Okrasa, jeden z najbardziej zna-

nych polskich szefów kuchni. To była świetna inwestycja, którą najlepiej opisują takie 

słowa jak: legenda, sława, prestiż. 

oferta dla firm
wina kolekcjonerskie

więcej produktów znajdziesz na www. winezja.pl→
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138 oferta dla firm
wina kolekcjonerskie

Producent | NAZWA WINA kod kolor
 

KALTERN QUINTESSENZ SAUVIGNON
DOC Alto Adige WŁOCHY 

KL.06 białe sauvignon 
blanc

wytrawne nie 8

STAG’S LEAP KARIA
California, Napa Valley USA

CC.35 białe chardonnay wytrawne nie 10

Egon Muller 
SCHARZHOFBERGER SPATLESE 
Mosel NIEMCY

EG.04 białe riesling półsłodkie nie 20

Drouhin CORTON CHARLEMAGNE
AC Bourgogne FRANCJA

DR.12 białe chardonnay wytrawne 15 15

ISOLE E OLENA CEPPARELLO
Toskania WŁOCHY

IO.03 czerwone sangiovese wytrawne 24 15

PINTIA Toro HISZPANIA VS.15 czerwone tinta de toro wytrawne 12 15

Marchesi Antinori PIAN DELLE VIGNE
DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO 
Toskania WŁOCHY

AN.21 czerwone sangiovese wytrawne 24 10

MACAN Rioja HISZPANIA VS.19 czerwone tempranillo wytrawne 16 10

STAG’S LEAP ARTEMIS
California, Napa Valley USA

CC.14 czerwone cabernet 
sauvignon

wytrawne 18 15

CHATEAU DAUZAC
Margaux FRANCJA

GR.208 czerwone cabernet 
sauvignon

wytrawne 12 15

Antinori TIGNANELLO
IGT Toscana WŁOCHY

AN.15 czerwone sangiovese, 
cabernet 
sauvignon, 
cabernet 
franc

wytrawne 14 20

GRAHAM’S 30 YO TAWNY PORT
Douro PORTUGALIA

GH.05 czerwone porto bland półsłodkie tak 30

MASI AMARONE MAZZANO 
Della Valpolicella Classico WŁOCHY

MA.20 czerwone corvina, 
rondinella, 
molinara

wytrawne 36 25

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

szczep beczka
miesiące

potencjał
lata

szczep



139

W celu uzyskania informacji o dostępnych 
rocznikach i cenach prosimy o kontakt z doradcami 
podany na str. 5

→

14

15

16

17

18

19

20

Producent | NAZWA WINA kod kolor
 

CHATEAU GAZIN
Pomerol FRANCJA

GR.206 czerwone merlot 
cabernet 
sauvignon, 
cabernet 
franc

wytrawne 12 10

CHATEAU BRANAIRE DUCRU
Saint Julien FRANCJA

DT.185 czerwone caberner 
sauvignon, 
merlot, 
cabernet 
franc, petit 
verdot

wytrawne 16 15

CHATEAU PONTET CANET 
Pauillac FRANCJA

GR.165 czerwone caberner 
sauvignon, 
merlot, 
cabernet 
franc, petit 
verdot

wytrawne 15-20 15

DROUHIN CLOS DE VOUGEOT 
Bourgogne FRANCJA

DR.28 czerwone pinot noir wytrawne 16 25

CHATEAU HAUT-BRION  
Pessac Leognan FRANCJA

DI.13 czerwone cabernet 
sauvignon, 
merlot, 
cabernet 
franc

wytrawne 22 30

VEGA SICILIA VALBUENA
Ribera Del Duero HISZPANIA

VS.01 czerwone tinto fino wytrawne 60 15

CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD
Pauillac FRANCJA

GR.38 czerwone cabernet 
franc, 
cabernet 
sauvignon, 
merlot

wytrawne 18 30
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Whisky 
kolekcjonerskie

oferta dla firm
whisky kolekcjonerskie

Wyjątkowe roczniki, limitowane ilości, 

czasami pojedyncze butelki. Przygotowane 

specjalnie, żeby cieszyć tych, którzy uwiel-

biają szukać skarbów, a potem rozkoszują 

się posiadaną kolekcją. Podobnie jak wina, 

również whisky może być inwestycją. Nasi 

doradcy chętnie podpowiedzą jakie skarby 

mamy aktualnie w ofercie.

TOMINTOUL 40 YO
SPEYSIDE SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

   700 ml   

cena brutto 15 490,-  |  kod TD.10

GLENCADAM 25 YO
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

   700 ml   

cena brutto 1599,-  |  kod TD.19

2.

1.

12 59350 
 
netto 

130000 
 
netto 
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TOMATIN 50 YO
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

   700 ml   

cena brutto 49 000  |  kod TT.10

3.

numer beczki 
35817
typ beczki 
1ST FILL OLOROSO 
SHERRY BUTT

moc 
45,3 % 
nastawiona 
24 LISTOPADA 1967

butelkowana 
20 WRZEŚNIA 2018
ilość butelek 
wyprodukowano
tylko 70 sztuk 

39 837,40  netto

Whisky rozlano do ręcznie numerowanych kryształowych karafek firmy 

Glencairn i opakowano w luksusowe pudełko wykonane z włoskiego drewna, 

wyściełane miękką, włoską skórą najwyższej jakości. W zestawie znajduje się 

grawerowany korek z litego mosiądzu i pozłacanego szkła, a także książeczka 

z indywidualną numeracją, podpisana przez Dyrektora ds. Destylacji Grahama 

Eunsona. Całość została zapakowana w torbę ze skóry. 
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Wino 
na wesele

oferta weselna
wina, alkohole mocne, doradztwo

Ślub i wesele, to jedne z najważniejszych wydarzeń, które pozostają na zawsze 

w naszej pamięci. Organizacja uroczystości wiąże się z wieloma decyzjami, 

a jedną z nich jest wybór i zakup alkoholu na weselne przyjęcie. Specjalnie 

na tę okazję przygotowaliśmy ofertę, która ułatwi wybór. Znajdziecie w niej:

♥ szampany i wina musujące, 
którymi zostanie wzniesiony pierwszy toast

♥  wina, które uświetnią zabawę

♥  alkohole mocne, 
z których powstaną weselne koktajle 

Ponadto nasi sommelierzy i doradcy pomogą dobrać wino i alkohol 

do weselnego menu. Pozostaje tylko pytanie, ile kupić butelek. 

100 
kieliszków

liczba gości  =
2

liczba 
butelek 

10 
 butelekto

to

TOAST

WINO
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wina musujące 

wina białe

szampany

wina czerwone i różowe

CAVA RIGOL          750 ml          białe  wytrawne  29,99 20,99
BRUT | DO CAVA HISZPANIA

CAVA RIGOL          750 ml          białe  pówytrawne  29,99 20,99
SEMI SEC | DO CAVA HISZPANIA

SCUDO ARGENTO          750 ml          białe  wytrawne  45,99 32,19
EXTRA DRY | DOC PROSECCO TREVISO

PROSECCO                     750 ml          białe  wytrawne  65,99 46,19
VALDOBBIADENE BRUT DOCG 
WŁOCHY

DOS LUSTROS                 750 ml          białe  wytrawne  69,99 48,99
CAVA | HISZPANIA

CORTE SOLEA          750 ml          białe  półsłodkie  27,99 19,59
CHARDONNAY | IGT VENETO WŁOCHY

FIUZA 3 CASTAS          750 ml          białe  pówytrawne  35,99 25,19
CHARDONNAY/ARINTO/VITAL | PORTUGALIA

FIUZA 3 CASTAS             750 ml          białe  półsłodkie  35,99 25,19
CHARDONNAY/ARINTO/VITAL | PORTUGALIA

ROCCA VENTOSA          750 ml          białe  wytrawne  35,99 27,99
PINOT GRIGIO | IGT TERRE DEGLI OSCI WŁOCHY

OBELLO MALVASIA           750 ml          białe  półwytrawne  39,99 27,99
COLLI PIACENTINI DOC WŁOCHY

RENE BARBIER                   750 ml          białe  półsłodkie  39,99 27,99
VINA AUGUSTA  BLANCO HISZPANIA

KENDERMANNS              750 ml          białe  półsłodkie  45,99 32,19
RIESLING KABINETT NIEMCY

WOODHAVEN               750 ml          białe  wytrawne  49,99 34,99
CHARDONNAY | CALIFORNIA USA

STANLEY BAY                  750 ml          białe  wytrawne  49,99 34,99
SAUVIGNON BLANC | MARLBOROUGH NOWA ZELANDIA

KENDERMANNS             750 ml          białe  półwytrawne  52,99 37,09
ORGANICALLY | NIEMCY

CORTE SOLEA          750 ml     czerwone  półsłodkie  27,99 19,59
MERLOT-CABERNET SAUVIGNON | IGT VENETO WŁOCHY

LES GRANDS CHEMINS   750 ml     różowe  pówytrawne  29,99 20,99
CINSAULT ROSE | FRANCJA

CHIANTI CASTELLANI      750 ml     czerwone  wytrawne  34,99 24,49
D.O.C.G. ROSSO | WŁOCHY

FIUZA 3 CASTAS             750 ml     czerwone  półsłodkie  35,99 25,19
NACIONAL/CABERNET SAUVIGNON/SYRAH  | PORTUGALIA

ROCCA VENTOSA          750 ml     czerwone  wytrawne  39,99 27,99
PINOT GRIGIO | IGT TERRE DEGLI OSCI WŁOCHY

OBELLO BONARDA           750 ml    czerwone  półwytrawne  39,99 27,99
COLLI PIACENTINI DOC WŁOCHY

VINA BUJANDA                750 ml   czerwone  wytrawne  39,99 27,99
TINTO | HISZPANIA

ALMAROSA PRIMITIVO      750 ml   czerwone  półsłodkie  45,99 32,19
PUGLIA I.G.T. | WŁOCHY

WOODHAVEN               750 ml     czerwone  wytrawne  49,99 34,99
CABERNET SAUVIGNON  | CALIFORNIA USA

WOODHAVEN                750 ml    czerwone  wytrawne  49,99 34,99
ZINFANDEL | CALIFORNIA USA

cena

cena cena

cena
cena

specjalna

cena
specjalna

cena
specjalna

cena
specjalna

TOAST

WESELNY STÓŁ

oferta weselna
wina, alkohole mocne, doradztwo

JEAN DE LA FONTAINE    750 ml     białe        wytrawne     99,99              79,99
BRUT | FRANCJA

LACOMBE  
GRAND CUVEE          750 ml     białe        wytrawne    179,-              125,30
BRUT | AC CHAMPAGNE FRANCJA

LACOMBE                   750 ml     białe        wytrawne    184,-              128,80
DEMI SEC | AC CHAMPAGNE FRANCJA
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whisky | wódka | tequila 

VODKA J.A. BACZEWSKI           500 ml        wódka  39,99 33,99
AUSTRIA

STAG HUNTER              700 ml      whisky  64,99 55,24
STUG HUNTER WPISZ BLENDED SCHOTCH WHISKY, SZKOCJA

J.A. BACZEWSKI               700 ml      whisky  84,99 72,24
AUSTRIA

AVIATOR                       700 ml      whisky  74,99 63,74
CANADIAN WHISKY

FIREAN                       700 ml      whisky  89,99 76,49
LIGHTLY PEATED SCOTCH WHISKY

ANTIQUARY                      700 ml      whisky  89,99 76,49
BLENDED SCOTCH WHISKY

CASCO VIEJO SILVER                    700 ml      tequila  69,99 59,49
MEKSYK

cena
cena

specjalna

ALKOHOLE MOCNE -15%

Alkohole
mocne
na wesele
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Oferta 
dla firm

oferta dla firm
organizacja imprez firmowych

więcej produktów znajdziesz na www. winezja.pl→

Jeśli szukasz inspiracji, chętnie będziemy Cię wspierać w organizacji każdego 

firmowego przyjęcia lub balu. Mamy gotowe scenariusze i atrakcje, np. Akademię 

Kocham Wino, degustacje i kolacje komentowane, winiarskie kasyno. Małe grupy 

zapraszamy do naszej sali degustacyjnej i restauracji La Madeleine. Jej Szef Łukasz 

Paluchowski jest prawdziwym mistrzem w Foodpairingu. Razem z sommelierami 

Winezji zabierze twoich gości w niezapomnianą podróż po najważniejszych 

winiarskich regionach świata. 

Wybór win będzie zależał od charakteru wydarzenia i menu. Jeśli będzie to impreza 

tematyczna, np. wieczór włoski postaw na wina ze słonecznej Italii. Motyw superboha-

terów albo filmowych gwiazd świetnie podkreślą kultowe kalifornijskie szczepy, 

np. Zinfandel. 
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organizacja imprez firmowych

Jubileusze,
inauguracje,
premiery
Szczególne wydarzenie w życiu firmy wymaga wyjątkowej oprawy. 

Jeśli planujesz jubileuszowy bankiet, inaugurację czy premierę, przygotujemy 

scenariusz i zapewnimy kompleksową obsługę. Nasi doradcy i sommelierzy 

pomogą wybrać wino i alkohol mocny odpowiedni do charakteru spotkania.  

Organizujemy:

bankiety | kolacje | degustacje winiarskie

Naszą specjalnością są autorskie spotkania:

Kasyno Winiarskie
Akademia Kocham Wino, 
Distillers Limited Workshops

Korzystając z własniego zaplecza restauracyjnego i winiarskiego zorganizujemy 

jubileusz firmowy według dowolnie opracowanego scenariusza.  

skontaktuj się z nami, żeby otrzymać ofertę 
i ustalić szczegóły→
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Jubileusz to wyjątkowe wydarzenie, które napawa dumą właścicieli i jest wspaniałą 

okazją do podziękowania tym, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się 

do rozwoju i sukcesu firmy. Jako nagrody i wyróżnienia proponujemy

wyjątkową ofertę win i alkoholi mocnych 
oraz opakowania, które spersonalizowane, nadadzą upominkom 

indywidualnego charakteru.

Gwarantujemy doradztwo na najwyższym poziomie, oferując wina i alkohole 

mocne z najlepszych winnic i destylarni świata. Zamówione prezenty dostarczymy 

bezpiecznie zapakowane pod wskazane adresy w całym kraju. 

WINO i ALKOHOLE MOCNE 
czyli prezenty dla kontrahentów 
i nagrody dla pracowników
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Firmowe 
przyjęcia 
wigilijne
i noworoczne 
Stwórz własną tradycję

Już od kilku sezonów firmowe przyjęcia świąteczne są jednym z najgorętszych 

tematów rozmów towarzyskich. Można odnieść wrażenie, że firmy prześcigają 

się w pomysłach na grudniowe spotkania integracyjne, które stały się ważnym 

pracowniczym benefitem. 

Tuż po sezonie wakacyjnych w popularnych restauracjach zaczyna się więc maraton 

grudniowych rezerwacji i ofert. Kolacja przy wspólnym stole to tylko jedna z wielu 

opcji. Im oryginalniejszy pomysł, tym większa pewność, że cały zespół choć na chwilę 

zapomni o targetach, projektach i prezentacjach. Warto zastanowić się, jak zaangażo-

wać pracowników w przygotowanie firmowej wigilii. To może być charytatywna 

licytacja świątecznych domowych ciast i win albo wspólna szkoła gotowania 

połączona z degustacją alkoholi. Winezja współpracuje nie tylko z restauracją 

La Madeleine, ale także z zaprzyjaźnionymi studiami kulinarnymi, gdzie można np. 

zorganizować przyjęcie, którego motywem przewodnim będą świąteczne potrawy 

i wina z różnych stron świata - Włoch, Ameryki, Polski. 

Ciekawym pomysłem jest też zorganizowanie specjalnej świątecznej strefy w biurze 

- takiej, która odmieni firmowe sale i korytarze nie do poznania. Jeśli dodamy do tego 

zwyczaj noszenia świątecznych swetrów, może okazać się, że stworzymy własną, 

niepowtarzalną tradycję, o której będzie głośno.

świąteczne inspiracje
przyjęcia firmowe
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MENU 
Bufet gorącyBarszcz borowikowy.

Wigilijny barszcz czerwony z trio z pierogów: z 
kaczką, grzybami i kapustą, ruskie.

Filet z sandacza na ragout z raków i suszonych 
borowików, kawior z pstrąga.

Kaczka pieczona z sosem „Cointreau’, mini kopytkaBufet zimnyCarpaccio z tuńczykaKlasyczny tatar z łososia Karp po „żydowsku”Klasyczna ryba po „grecku”
Łosoś wędzony z cannelloni faszerowanym twarożkiem.

Bufet deserowyPieczony sernik.Klasyczny makowiec z bakaliami
Kompot z suszonych owoców.Kutia Chrupiące pieczywo i masło

zdjęcie venividipics.com
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degustacje

Degustacje
Kolacje
komentowane
Negocjacje przy winie

Tak samo jak przyjaźń trzeba pielęgnować, także i dobre relacje 

z pracownikami, kontrahentami i klientami wymagają naszych starań. 

Drobny upominek - wręczony niespodziewanie - wywoła większy efekt 

od tradycyjnego imieninowego bukietu. Czasem jednak sytuacja 

wymaga czegoś więcej. Wówczas rekomendujemy wydarzenia specjalne 

Winezja takie jak degustacje, kolacje komentowane z najlepszymi winiarzami 

z całego świata czy premiery roczników najwspanialszych 

win od prestiżowych producentów zrzeszonych w stowarzyszeniu 

Primum Familiae Vini. 

Organizujemy je w naszej sali degustacyjnej razem z restauracją 

La Madeleine oraz w najlepszych polskich hotelach i restauracjach. 

Współpracujemy ze znakomitymi szefami kuchni, dla których każde 

wino jest doskonałym pretekstem do kulinarnej podróży po najwspanialszych 

regionach świata. 
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To niezapomniane wieczory prowadzone przez najlepszych sommelierów 

Winezji - ekspertów z wieloletnim doświadczeniem i pasjonatów. 

Ich szkolenia i degustacje zawsze są za krótkie. Potrafią odczarować wino, 

pokazać jego uniwersalność oraz wszechstronny charakter. Uwielbiają wyzwania, 

dlatego chętnie przygotowują też autorskie scenariusze degustacji, stworzone 

specjalnie na potrzeby klientów. Wówczas kluczem doboru win mogą być 

np. najstarsze dostępne roczniki, kraje albo niecodzienny foodpairing, 

np. jak dobrać wino do pizzy. Przecież nic tak nie łączy ludzi na całym świecie, 

jak dobra pizza i kieliszek wina.  

Wystarczy pomyśleć, o ile łatwiejsze okazać się mogą negocjacje biznesowe 

prowadzone dzień po wspólnie przeżytej degustacji win.

sprawdź u doradcy jakie kolacje zaplanowaliśmy 
w Twoim mieście→

oferta dla firm
kolacje komentowane
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kasynowiniarskie
Autorski pomysł Winezji, 

na degustację win w ciemno. 
Zadaniem uczestników jest odgadnięcie z jakich 

odmian winogron zrobiono wino lub z jakiego 

pochodzi kraju. Osoba, która poda najwięcej 

poprawnych odpowiedzi wygrywa. Zabawa trwa 

od 1 do 2 godzin, a czas trwania zależy 

od ilości degustowanych win i zaangażowania 

uczestników.  W trakcie gry prowadzący sommelier  

opowiada uczestnikom o winach, rodzajach 

szczepów i ich charakterystycznych cechach, 

o miejscach upraw i produkcji wina. Są to podpowie-

dzi, które mają pomóc odgadnąć jakie wino jest degu-

stowane. Zabawa integruje uczestników i jest ciekawa 

przez co cieszy się bardzo dużą popularnością.

wybierz wariant, który cię interesuje 
i skontaktuj się z nami, żeby ustalić szczegóły→

oferta dla firm
integracja
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Kasyno winiarskie organizujemy w naszej siedzibie, w Warszawie przy ul. Puławskiej 336 

lub w miejscu wybranym przez  klienta. Do degustacji oferujemy dwa zestawy win: 

trzy białe i trzy czerwone, które na życzenie klienta można rozszerzyć do sześciu butelek 

z każdego koloru. Zabawę prowadzi sommelier, a osoba, która wygra zabawę otrzymuje nagrodę. 



156

Akademia
Kocham WINO

Nieważne, czy dopiero zaczynasz przygodę z winem, czy masz już sporą 
wiedzę. Nasze spotkania podzieliliśmy na cztery poziomy, tak aby każdy 
znalazł coś dla siebie. Pierwszy cykl jest przeznaczony dla tych, którzy dopiero 
zaczynają przygodę z winem i chcą razem z nami poznać najpopularniejsze 
odmiany winorośli, a także dowiedzieć się, jak wytwarzane z nich wina smakują 
z odpowiednio dobranymi przekąskami. Drugi poziom proponujemy tym, 
którzy chcieliby poznać malownicze regiony winiarskiej Europy: Francji, 
Włoch i Hiszpanii. Odkryjemy wspaniałe białe wina z Niemiec, Austrii 
i Węgier. Przekąski, które wybierzemy, będą okazją do poznania lokalnej 
kuchni regionów słynących z wyrobu win. Trzeci cykl spotkań pozwoli zagłębić 
się w tajniki produkcji oraz poznać możliwości wpływu ludzkiej pracy na jakość 
wytwarzanych win. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego jedne wina 
smakują nam bardziej, a inne mniej. Czwarty poziom to prawdziwa gratka dla 
koneserów wina. Na każde spotkanie zaprosimy przedstawiciela innej winnicy, 
aby opowiedział o swoich winach. Rozmowy z wytwórcami win z pewnością 
będą wyjątkowym doświadczeniem.  

Każdy poziom obejmuje dziewięć spotkań. 

Jeśli nie wiesz, który poziom jest dla 
Ciebie najbardziej odpowiedni – przyjdź 
i sprawdź! Nie trzeba zaczynać od 
pierwszego poziomu. Jeśli interesuje Cię 
wybrany temat, możesz bez wahania 
zapisać się na spotkanie z dowolnego 
cyklu. Doradcy Akademii Dobrego Wina – 
eksperci i zarazem winiarscy pasjonaci – 
w interesujący i przystępny sposób 
przedstawią różnorodność smaków 
i aromatów oraz związanych z nimi historii. 
A wszystko to w przyjemnej, kameralnej 
atmosferze, w połączeniu z wyśmienitą 
kuchnią. 

Wino niełatwo opisać słowami, dlatego najlepsza jest 
degustacja. Akademia Kocham Wino to niepowtarzalna 
okazja do poznania tego, co może zaoferować świat win.

Warszawa
Sklep firmowy Centrum Wina
skleppulawska@centrumwina.pl 
tel. 22 566 34 80

Trójmiasto
Sklep firmowy Centrum Wina
swietojanska@centrumwina.pl 
tel. 58 620 20 59

Wrocław
Monika Stępień
MStepien@centrumwina.pl
tel. 508 000 708

Kraków
Krzysztof Makówka 
kmakowka@centrumwina.pl 
tel. 508 000 714

Informacje i rezerwacje w sklepach Centrum Wina:

oferta dla firm
integracja
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Katowice
Maciej Januszewicz
MJanuszewicz@centrumwina.pl 
tel. 508 000 721

Poznań
Marcin Tyrzyk
MTyrzy@centrumwina.pl 
tel. 508 000 717

Bydgoszcz
Agnieszka Budziak
ABudziak@centrumwina.pl 
tel. 500 315 057

Lublin
Paulina Bieńko
PBienko@centrumwina.pl 
tel. 506 012 044

zdjęcie venividipics.com
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Warsztaty
Distillers Limited

zdjęcie venividipics.com

Jeżeli Twoja odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi „tak”, to nasze 
spotkania Distillers Limited Workshops są idealną propozycją dla Ciebie. Wśród wielu 
degustacji dostępnych na rynku, jako jedni z pierwszych staramy się pokazać, jak 
łączyć whisky z jedzeniem.   

Warsztaty Distillers Limited  to idealny pomysł na pogłębianie wiedzy niezależnie 
od stopnia zaawansowania. Pomogą w tym nasi prowadzący – ludzie pełni pasji 
i chęci dzielenia się wiedzą. Na każdym spotkaniu gwarantujemy ciekawe opowieści 
i mnóstwo ciekawostek, pyszne jedzenie, a przede wszystkim możliwość degustacji 
znakomitych alkoholi. 

Cykl warsztatów podczas których wspólnie odkryjemy fascynujący świat whisky, 
pozwoli Ci poznać naszych distillersów i ich najlepsze alkohole. Odpowiemy na 
pytania czym jest whisky i co wpływa na jej smak. Poznamy podstawowe metody 
produkcji oraz różnice w smaku charakterystyczne dla danego miejsca produkcji.

Na uczestników warsztatów czekają spotkania z przedstawicielami wspaniałych 
destylarniami: Tomatin, Tomintoul czy Tullibardine. Obok whisky nie zabraknie 
też innych alkoholi: koniaków, rumów i ginów. U nas każdy znajdzie dla siebie 
interesujący temat. Będzie „mocno ciekawie”. 

Zaczynasz swoją przygodę z królową alkoholi? 
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat destylatów? 
A może chcesz poznać tajniki produkcji?

oferta dla firm
integracja
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Warsztaty prowadzimy w siedmiu miastach:

BYDGOSZCZ
Agnieszka Budziak
ABudziak@centrumwina.pl
500 315 057

KATOWICE
Maciej Januszewicz
MJanuszewicz@centrumwina.pl
516 058 611

KRAKÓW
Izabela Roczniewska 
IRoczniewska@centrumwina.pl 
511 825 640

LUBLIN
Paulina Bieńko
PBienko@centrumwina.pl
506 012 044

SOPOT
Łukasz Czerkowski 
LCzerkowski@centrumwina.pl
506 012 015  

WARSZAWA
Szymon Urban
SUrban@centrumwina.pl 
511 825 577

WROCŁAW
Marcin Zdunek
MZdunek@centrumwina.pl
506 012 027








