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Wino czerwone, wytrawne
 
„Regero” to klasyczne, czerwone wino 

wytrawne o wyczuwalnej zawartości tanin. 

Owocowe aromaty gronowe współgrają tutaj 

z nutami szorstkiej dębowej beczki oraz

łagodnej wanilii. 

Butelka 0,75 l        48

 

Wino białe, półwytrawne. 

Jest winem charakterystycznym, łączącym 

gruszkowo-jabłkowe aromaty z nutami 

owoców południa przeplatanych nutami ziół.

Butelka 0,75 l        48
 

 

Wino białe, wytrawne 

To smak polskiej winorośli w naturalnej 

postaci. Dojrzałe, mineralne wino z nutami 

owoców tropikalnych. 

                                 Butelka 0,75 l        48

Wino czerwone, wytrawne 

„Regero” to klasyczne, czerwone wino 

wytrawne o wyczuwalnej zawartości tanin. 

Owocowe aromaty gronowe współgrają tutaj 

z nutami szorstkiej dębowej beczki oraz 

Lampka     12.00 
Butelka 0,75 l        48.00 

Wino białe, półwytrawne.  

Jest winem charakterystycznym, łączącym 

jabłkowe aromaty z nutami 

owoców południa przeplatanych nutami ziół. 

Lampka     12.00 
Butelka 0,75 l        48.00 

Wino białe, wytrawne  

To smak polskiej winorośli w naturalnej 

ałe, mineralne wino z nutami 

Butelka 0,75 l        48.00 



 

  

 

 

 

Wino czerwone, wytrawne.
 

Jest to intensywne wino o 

tajemniczej, ciemnej barwie. Dymne aromaty 

wędzonej śliwki i czarnej porzeczki nadają 

winu niespotykanego smaku.

dziczyzny. 

Butelka 0,75 l        

 

Wino czerwone, wytrawne.
 
„Malgo” Jest to mieszanka starannie 

wyselekcjonowanych odmian winorośli, która 

łączy w sobie mocno owocowe aromaty 

czereśni i czarnych jagód. 

Butelka 0,75 l        
 

 

Wino różowe, wytrawne.

Idealne na letnią porę wino „Różowe” niosące 

w sobie nuty truskawkowo

z lekką orzeźwiającą kwasowością

Butelka 0,75 l        
 

 

Wino czerwone, wytrawne. 
Jest to intensywne wino o nieprzeniknionej, 

tajemniczej, ciemnej barwie. Dymne aromaty 

wędzonej śliwki i czarnej porzeczki nadają 

winu niespotykanego smaku. Idealne do 

Butelka 0,75 l        48.00 

Wino czerwone, wytrawne. 

Jest to mieszanka starannie 

wyselekcjonowanych odmian winorośli, która 

łączy w sobie mocno owocowe aromaty 

Butelka 0,75 l        48.00 

, wytrawne. 
 

Idealne na letnią porę wino „Różowe” niosące 

w sobie nuty truskawkowo- poziomkowe  

orzeźwiającą kwasowością 

 

Butelka 0,75 l        48.00 


