2014 gruodžio 4 d. - 2014 gruodžio 31 d.
Leidinys nemokamas

Vyno katalogas

Turinys

RAUDONASIS VYNAS

RAUSVASIS VYNAS

BALTASIS VYNAS

MAXIMA vyno katalogą suskirstėme į tris skyrius:
Baltas vynas, Rausvasis vynas bei Raudonasis
vynas – tam, kad Jums būtų patogiau pažinti
vyno pasaulį!
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Šventės akcentai

Kaip išsirinkti
vyną?
Atkreipkite dėmesį į ikonėles, papildančias vyno
aprašymus – jos padės greitai atskirti sausą vyną nuo
saldaus arba pasirinkti, kuris vynas tiks prie gardžios
žuvies, kurią galbūt jau suplanavote vakarienei. Tikrai
išsirinksite!

Paprastai apie
nepaprastą vyno pasaulį

Kaip pateikti putojantį
vyną?

RECEPTAS: Burokėlių
karpačio

Vyno ir desertų
derinimas

Vynas – vienas populiariausių gėrimų Lietuvoje, su kuriuo neišvengiamai
vienaip ar kitaip susiduriame kiekvienas. Šampano taurę keliame
minėdami iškilmingas progas, viena kita vyno taurė palydi šventines
vakarienes, vyno butelį renkamės, kai prireikia solidesnės dovanos.
ŽYMĖJIMO REIKŠMĖS

Briutas
Sausas
Rožinis dvelksmas

Pusiau sausas
Pusiau saldus
Saldus

Nusimanyti šį bei tą apie vyną nėra tik mados reikalas – tiesą sakant,
tai netgi naudinga. Tačiau informacijos apie vyną yra tiek daug ir
tokios įvairios, kad dažnai net nesiryžtame pradėti į ją gilintis. Todėl
sudarinėdami šį, dabar Jūsų rankose laikomą, vyno katalogą, galvojome
ne apie vyno ekspertus, o apie paprastus vyno mėgėjus.
Apie žmones, kurie nenori būti suklaidinti apie vynus sklandančių mitų,
kuriems įdomu, kaip teisingai laikyti ir pateikti putojantį vyną, ir ar tikrai
yra vynų, derančių prie šokoladinių desertų. Todėl jei Jūs – kaip tik toks
žmogus, savo rankose laikote leidinį, sukurtą galvojant būtent apie Jus.
Sveikiname ir raginame versti kitą puslapį.

Vyno aromatai:
Trys mitai apie vyno
išlaikymą

Žolelių

Į smalsumą, mieli skaitytojai!

Gėlių
Lauktuvės iš Argentinos

Uogų/vaisių
Prieskonių
Vyno derinimas:

RECEPTAS: Bruschetta
su ančiuviais ir ananasų
kremu

Derinkite su įvairiais sūriais
Puikiai dera prie desertų
Tinka prie raudonos mėsos

Italija Jūsų namuose!

Vyno katalogas

Tinka prie žuvies ir jūros gėrybių
Derinkite su paukštiena/balta mėsa

Vyno katalogas
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Putojantys
aromatai
Šokinėjantys burbuliukai jau tapo neatskiriamu akcentu
įvairiose šventėse. Derinkite ne tik prie desertų, bet ir
pašteto bei paukštienos patiekalų.

4

3

1
5
2

6

1. Baltasis pusiau sausas putojantis
vynas MARCEL CABELIER CREMANT
DU JURA

„Juros“ vynuogių auginimo regionas yra Kontė Rytų
Prancūzijoje. Nuskintos vynuogės iš karto spaudžiamos, paskui vyksta fermentacija 18 °C temperatūroje
ir brandinamos nerūdijančiojo plieno kubiluose.
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2. Baltasis briutas putojantis vynas
ITALIA PROSECCO

Lengvas ir švelnus „Prosecco“ vynas. Krištolinis, elegantiškas ir subtilus. Galima gerti vieną ir su maistu.

Kaina - 2199 Lt / 637 Eur
NAUJIENA

3. Baltasis briutas putojantis vynas
MARCEL CABELIER CREMANT
DU JURA BRUT

„Juros“ vynuogių auginimo regionas yra Kontė Rytų Prancūzijoje. Nuskintos vynuogės iš karto spaudžiamos, paskui vyksta fermentacija ir brandinimas.
Tinka kaip aperityvas prie saldžiųjų patiekalų.

Kaina - 3499 Lt / 1013 Eur

Kaina - 3499 Lt / 1013 Eur

NAUJIENA

NAUJIENA

Vyno katalogas

4. Baltasis pusiau sausas putojantis
BLANC FOUSSY DEMI SEC

5. Baltasis pusiau sausas putojantis
ROSERIE MEDIUM DRY

6. Baltasis briutas putojantis vynas
MONTVERMEIL CREMANT DE LOIRE

Kaina - 2999 Lt / 869 Eur

Kaina - 1999 Lt / 579 Eur

Kaina - 2999 Lt / 869 Eur

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

Vynas „Blanc Foussy“ iš baltųjų „Chenin“ ir „Chardonnay“ vynuogių gaminamas laikantis visų tradicinių būdų.

Ypatingas putojantis vynas gaminamas pagal patikrintas tradicijas. Dažniausiai tiekiamas prie prie žąsų kepenėlių pašteto, vištienos ar traškios antienos.

Klasikinis vynas gaminamas pagal išskirtinės kokybės tradicijas: vynuogės skinamos rankomis, vėliau
vynas paliekamas bręsti bent 18 mėnesių.

Vyno katalogas
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Šventės akcentai
Puikiai prie desertų tinkantis putojantis vynas ir begalė jo pasirinkimų.
Išbandykite saldų putojantį vyną su desertais – pudingu,
vaisių salotomis ar šerbetu!
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1. Baltasis sausas putojantis vynas
BOTTER PROSECCO SUPERIORE

Putojantis vynas pagamintas iš pasaulyje populiarios Prosecco, arba kitaip dar vadinamos „Glera“, vynuogių veislės. Patiekiamas atšaldytas, tinka prie
įvairių užkandžių, ypač jūros gėrybių.

Kaina - 3499 Lt / 1013 Eur

6

Vyno katalogas

2. Baltasis sausas putojantis vynas
ITALO CESCON PROSECCO ORGANIC
Geriausias savo sąvybes atskleidžia patiekiamas 8
laipsnių temperatūros, šis gėrimas puikiai tiks prie
žuvies ir jūros gėrybių.

Kaina - 49 Lt / 14 Eur
99

NAUJIENA

48

3. Baltasis sausas putojantis vynas
BOTTER PROSECCO

Šis vynas pagamintas „Charmat“ metodu iš vynuogių, augusių ant kalvų Treviso provincijos apylinkėse, todėl pasižymi žvilgančia šviesiai gelsva spalva,
švelniu vaisių bei gėlių aromatu.

Kaina - 2599 Lt / 753 Eur
NAUJIENA

4. Baltasis briutas putojantis
vynas CODORNIU SELECCION RAVENTOS BRUT

5. Baltasis saldus putojantis
vynas BOSCA FIVE STAR ASTI

Kaina - 4660 Lt / 1350 Eur

Kaina - 2299 Lt / 666 Eur

Už „Codorniu“ pavadinimo slepiasi Ispaniškas putojantis vynas iš tradicinių
Cava vynuogių. Tinkamiausias ragauti su vidutinio kietumo sūriais.

„Bosca“ ženklo sėkmę įvertino ir Italijos karalius, 1913 metais suteikdamas
jam komercijos kunigaikščio „Cavaliere del Lavoro” titulą. Šis vynas pasižymi nedideliu alkoholio kiekiu.

6. Baltasis briutas putojantis
vynas BLANC FOUSSY
Šviesiai geltonos spalvos vynas, išsiskiriantis lengvų burbuliukų konsistencija, bei šviežių egzotinių vaisių aromatu.

Kaina - 2999 Lt / 869 Eur
NAUJIENA

7. Baltasis briutas putojantis
vynas CREMANTE
DE LOIRE LACH

„Crémant“ – tai prancūziškas putojantis vynas, kurio gamybai taikomi
griežti reikalavimai. Pateikimui geriausiai tinka aukštos ir siauros taurės.

Kaina - 3450 Lt / 999 Eur

Vyno katalogas
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Burbuliukų
žaismas
Ar žinojote, kad kai kada putojančio vyno taurių dugnas specialiai
išgraviruojamas – taip burbuliukai ten laikosi, kol „auga“, o kai tampa
pakankamai dideli – ima kilti.
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1. Baltasis pusiau sausas putojantis vynas LE CHETEAU DE
LOIRE LACH

Prancūzijoje aukso medaliu įvertintas putojančio vyno skonis geriausiai derės su
ne per daug saldžiais desertais.

Kaina - 3450 Lt / 999 Eur

2. Baltasis sausas putojantis vynas CINZANO PROSECCO

Kvapnus, skaidrios šiaudų geltonumo spalvos putojantis sausas vynas, išsiskiriantis intensyviu obuolių bei gėlių aromatu.

Kaina - 3699 Lt / 1071 Eur

3. Baltasis sausas putojantis vynas DEZZANI
VINO SPUMANTE BRUT CHARDONNAY

Pagamintas „Charmat“ metodu, šviesios šiaudų spalvos, duonos ir apelsino žiedų aromato itališkas vynas.

Kaina - 3799 Lt / 1100 Eur

4. Baltasis saldus putojantis vynas CINZANO ASTI DOCG

Putojantis „Moscato“ veislės vynuogių vynas yra saldaus skonio su juntamomis
medaus ir prinokusių persikų užuominomis.

Kaina - 3699 Lt / 1071 Eur

NAUJIENA
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Klasika
Putojančio vyno klasika, kurią pasirinkę tikrai ,,neprašausite” pro šalį. Tarptautinių parodų
ir konkursų apdovanojimai yra geriausias „Alita“ produkcijos kokybės įrodymas. Visi „Alita“
putojantys vynai yra paruošiami natūralios fermentacijos būdu.

1

Kaip pateikti
putojantį vyną?
Putojantis vynas ir šampanas
jau seniai visame pasaulyje
įsitvirtino kaip neatsiejamas
iškilmių atributas. Kad ir
kokia būtų proga – nedidelė
šeimos šventė ar milžiniškas
korporatyvinis renginys –
neretai jos kulminacija būna
atkemšamas butelis
putojančio vyno.

2

Natūraliai putojantis vynas „Alita Chardonnay“ pagamintas iš geriausių Pietų
Europos regione užaugintų Chardonnay veislės vynuogių. Jo švelnus aromatas
atskleidžia lengvus gėlių ir grietinėlės tonus.

Kaina - 1799 Lt / 521 Eur

2. Baltasis briutas putojantis vynas
ALITA KLASIKINIS BRIUTAS

Šis putojantis vynas vienas iš nedaugelio vynų, kurie ruošiami method traditionelle principu. Méthode traditionelle classique – buteliuose atliktą klasikinę
dvigubą putojančio vyno fermentaciją nurodantis terminas. Pats kokybiškiausias putojančio vyno gamybos būdas šiuo terminu nurodomas, jei vynas gamintas už Šampanės krašto ribų. Puikiai tiks kaip aperityvas ir derės prie lengvų
užkandžių, desertų, o ypatingai delikatesų.

Kaina - 3699 Lt / 1071 Eur
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Putojantis vynas pateikiamas kibirėlyje su ledais ir balta šluoste – ja nusausinamas iš
kibirėlio išimamas butelis. Butelį geriausia
atkimšti laikant jį 45 laipsnių kampu. Taip
maksimaliai sumažinsite putojimą atkimšimo metu.

Jei iškyla klausimų, kaip jį pateikti ar iš kokios
taurės ragauti – žemiau surašyti patarimai
skirti būtent Jums.

Putojančiu vynu turėtų būti pripildomi 2/3
taurės. Vėliau, esant poreikiui, taurė yra papildoma, o atkimštas butelis jo nenaudojant
grąžinamas atgal į kibirėlį su ledu.

Pateikimas

Taurės

Putojantis vynas geriamas tik gerai atvėsintas. Dažniausiai rekomenduojama
temperatūra – 6-8ºC, tik ypač ilgai išlaikytą
šampaną derėtų pateikti kiek šiltesnį – 1415C temperatūros.

Putojantis vynas ir šampanas tradiciškai pilamas į dviejų tipų taures.

Todėl prieš pateikimą putojantis vynas atvėsinamas šaldytuvuose arba kibirėliuose su
ledu. Laikydami butelį šaldytuve, niekada nedėkite jo į šaldymo kamerą – joje putojantis
vynas atvės netolygiai, be to, taip rizikuojate
vyną peršaldyti, o tuomet jis neteks ir skonio, ir aromato.

1. Baltasis pusiau sausas putojantis vynas
ALITA CHARDONNAY

butelio paviršiumi ir kartu apsaugosite
vyną nuo peršaldymo.

Kibirėlis su ledais – kur kas patikimesnis ir
saugesnis putojančio vyno atvėsinimo įrankis, tačiau jis reikalauja tam tikro išankstinio
pasiruošimo, mat standartinis vyno butelis
jame iki pateikimui tinkamos temperatūros
vėsta maždaug apie valandą. Vėsindami vyną tokiu būdu, padenkite kibirėlio dugną
ledukais, įdėkite butelį ir jo šonus irgi apiberkite ledukais. Galiausiai kibirėlį beveik
sklidinai užpilkite šaltu vandeniu – taip užtikrinsite vienodą temperatūrinį sąlytį su visu

Putojantis vynas
geriamas tik
gerai atvėsintas.
Dažniausiai
rekomenduojama
temperatūra –
6-8ºC.

nykstantys burbuliukai, kurie yra pagrindiniai
aromato nešėjai ir laikomi putojančio vyno
vizitine kortele.
Todėl šiais laikais populiariausios – antrojo tipo taurės: aukštos, siauros, primenančios
tulpės žiedą, sukurtos specialiai tam, kad išsaugotų putojančio vyno burbuliukus.

45º
Tokiu kampu laikydami butelį
sumažinsite putojimą atidarant.
Be to, tokios taurės siaurumas vizualiai
prailgina burbuliukų kilimo laiką, taip suteikdamas daugiau galimybių pasimėgauti
jų žaismu.
Kad ir kurio tipo taurę pasirinksite, visuomet
laikykite paėmę ją už kotelio – taip nesušildysite vyno ir nesumenkinsite jo skoninių
savybių.

Pirmasis, sukurtas specialiai šampanui Anglijoje dar XVII a., buvo populiarus iki praėjusio
amžiaus vidurio. Šios rūšies taurės – plačios, kiek primenančios apverstą varpą,
turinčios trumpą kojelę, dabar dažniausiai
naudojamos vestuvių iškilmių metu, kuomet sustatomos į piramidę. Jų pagrindinis
trūkumas – dėl taurės platumo greitai išVyno katalogas
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Lauktuvės iš
vynuogyno
4

Einate į svečius? Kas gali būti geriau nei
lauktuvės iš vynuogynų! Neapsiriksite
parinkę „Chardonnay“ vynuogių
vyną – jis vadinamas vienu
populiariausių pasaulyje.
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1. Baltasis sausas vynas LE PETIT CHAT MALIN

Šviežias ir subalansuotas, vaisių ir gėlių aromato vynas, pagamintas iš „Granache
blanc“, „Vermentino“, „Mersanne“ ir „Viogner“ rūšies vynuogių. Geriamas vienas
kaip aperityvas arba su balta žuvimi.

Kaina - 1999 Lt / 579 Eur
NAUJIENA

2. Baltasis sausas vynas DEZZANI GAVI MEZZANA

Šis 100% „Coretese“ vynuogių vynas išsiskiria skaidria šiaudų geltonumo spalva,
prinokusių persikų ir migdolų aromatu.

Kaina - 3499 Lt / 1013 Eur
NAUJIENA

3. Baltasis sausas vynas TRAPICHE
EXTRAVAGANZA

4. Baltasis sausas vynas TRAPICHE
CHARDONNAY MENDOZA

Kaina - 39 Lt / 11 Eur

Kaina - 34 Lt / 10 Eur

Vyninė „Trapiche“ gali didžiuotis būdama lydere
Argentinoje. Šis vynas laikytas ąžuolo statinėse puikiai derės prie žuvies ar makaronų patiekalų.
99

NAUJIENA
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Šis vynas spaudžiamas tik iš 100% „Chardonnay“ vynuogių. Šviesios, šiek tiek žalsvos spalvos vynas, kuris kvepia duona ir šiltu obuolių pyragu.
99

13

5. Baltasis sausas vynas CHABLIS
UNION DES VITICULTEURS
DE CHABLIS

Tai išskirtinės aukso spalvos vynas. Jam vynuogės išaugintos ant 20 metų senumo vynuogienojų.

Kaina - 3999 Lt / 1158 Eur
NAUJIENA

Vyno katalogas
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Atradimai

RECEPTAS

BALTASIS VYNAS

PASIGAMINKITE

Burokėlių karpačio

Geras vynas – nebūtinai brangus vynas. Svarbu išsirinkti kokybišką –
atkreipkite dėmesį į gamybos būdą, regioną bei išpilstymo metus.

3

Jums reikės:
Virtų burokėlių;
Ožkos sūrio;
Ciabatta duonelės;
Balzaminio acto;
Įvairių žalumynų
Gaminame:
Supjaustytus burokėlius apšlakstome
balzaminiu actu. Ožkos sūrį suformuojame į rutuliukus ir apvoliojame žalumynuose. Patiekiame su skrudinta ciabatta duonele.

2

1

4

1. Baltasis sausas vynas
LES CEPAGES OUBLIES

Kulinarinis, su atogrąžų melionų ir
raudonųjų greipfrutų užuominomis
vynas dažniausiai tiekiamas prie žuvies patiekalų.

Kaina - 2499 Lt / 724 Eur
NAUJIENA
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2. Baltasis sausas vynas
PERCHERON CHENIN
VIOGNIER

Šviežias, sodrus ir aromatingas vynas,
išsiskiriantis nepakartojmus „Chenin“
ir „Viognier“ vynuogių deriniu. Derinkite kartu su jūrų gėrybėmis.

3. Baltasis sausas vynas
MEERESTEIN CHENIN PINOT GRIGIO

Stebinantis atogrąžų Pietų Afrikos „Chenin Blancs“ vaisių aromatas ir švelnus „Pinot Grigio“ vynuogių derinys.

Kaina - 1699 Lt / 492 Eur

Kaina - 1499 Lt / 434 Eur

NAUJIENA

NAUJIENA

4. Baltasis sausas vynas
ITALIA PINOT GRIGIO

Tai žymiųjų „Pinot Grigio“ vynuogių
gaivus sausasis vynas, pasižymintis gėlių ir citrusinių vaisių aromatu.

Kaina - 1999 Lt / 579 Eur
NAUJIENA

Vyno katalogas
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Žiemos metas
Šaltis – ne problema! Ar esate ragavę vyno, kuriam uogos skinamos
gruodžio mėnesį, naktį, minusinėje temperatūroje?
Taip daroma tam, kad uogose esantis vanduo
būtų visiškai užšalęs, o neužšalusiose sultyse
išliktų kuo didesnė aromato koncentracija.

6
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1. Baltasis sausas vynas DOMAIN DE
THOLOMIES

Vynuogės iš „Domaine de Tholomies“ auginamos
išskirtinai natūraliu būdu. Tokia auginimo praktika
– aplinkos ir žemės apsaugos rezultatas, tikslas pristatyti šį išskirtinį elegantiško skonio vyną.

Kaina - 3099 Lt / 898 Eur
NAUJIENA
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2. Baltasis saldus vynas AMSELKONIG
RIESLING

3. Baltasis sausas vynas
GOLDEN SPIRAL

Kaina - 1999 Lt / 579 Eur

Kaina - 3999 Lt / 1158 Eur

NAUJIENA

NAUJIENA

Vynui gaminti skinamos tik prinokusios vynuogės,
nuskinami koteliai, jos sutrinamos. Puikiai tinka prie
įvairių vyniotinių, saldžiųjų patiekalų su vaisiais.

Šis vynas gaminamas iš labai žymaus, baltaisiais vynais garsėjančio Vokietijos Reinheseno regiono vynuogių.

4. Baltasis sausas vynas PRINZ VON
PREUSSEN RIESLING

Šis tipinis sausas rislingas iš Reingau regiono atsiskleidžia taurėje puikia, šviesiai gelsva spalva. Ragaujant juntamas vaisių skonis, taip pat maloni rūgštelė, suteikianti vynui išskirtinumo.

Kaina - 2799 Lt / 811 Eur
NAUJIENA

5. Baltasis pusiau sausas vynas
PRINZ VON PREUSSEN RIESLING

Šviesos aukso spalvos vynas, liudijantis vokiškosios
vyndarystės tradicijas, išsiskiria įvairialypiu abrikosų
ir prinokusių obuolių aromatu.

Kaina - 2799 Lt / 811 Eur
NAUJIENA

6. Baltasis sausas vynas VERDECA SAN
MARZANO
Šiaudų geltonumo su aukso atspindžiais, intensyvaus gėlių ir vanilės aromato vynas.

Kaina - 4662 Lt / 1350 Eur
NAUJIENA

Vyno katalogas
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Netikėtumai
Ar žinojote, kad baltasis vynas gali
būti gaminamas ne vien iš baltų
vynuogių? Dažnai jam naudojamos
ir žalios, raudonos bei juodos
uogos.

3
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1. Baltasis sausas vynas ANNE LAURE PINOT GRIS

Tai aukščiausios kokybės prancūziškas vynas iš Elzaso regiono gilumų. Galima
patiekti su vištiena įdarytais sluoksniuotosios tešlos pyragėliais, obuolių ir spanguolių putėsiais.

Kaina - 3199 Lt / 926 Eur

2. Baltasis sausas vynas ANNE LAURE GEWURZTRAMINER
Iš 100 % „Gewurztraminer“ vynuogių gaminamą vyną geriausiai patiekti 8-10
laipsnių šalia kiniškų ar saldžiųjų patiekalų.

Kaina - 3499 Lt / 1013 Eur

3. Baltasis sausas vynas ANNE LAURE
RIESLING

Tai ypatingasis „Cuvee Anne-Laure“ – elzasiečių vyno gamintojų palikimas - moteriškas, kvapnus, malonaus skonio, gaivus vaisinis „Cuvee Anne-Laure“
vynas puikiai tinka šventiniams vakarams.

Kaina - 2799 Lt / 811 Eur

4. Baltasis sausas vynas ANNE LAURE
PINOT BLANC

5. Baltasis saldus vynas KLUG EISWEIN

Kaina - 2799 Lt / 811 Eur

Kaina - 7999 Lt / 2317 Eur

Šis vynas gaminamas remiantis tradicinėmis prancūzų vyndarių technologijomis, o vynuogės skinamos tik tada, kai yra nepriekaištingai sunokusios.

Įdomus „Eiswein“ vynas pagamintas iš vynuogių,
kurios ant vynmedžių sušąla. Sušalusios vynuogės
skinamos ir išspaudžiamos, vėliau išfiltruojamos tik
saldžios, koncentruotos sultys, likusios uogose.

NAUJIENA
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BALTASIS VYNAS

Kelionių
aromatai

Vyno ir desertų
derinimas

5

Čilė, Australija ar Italija? Skirtingos šalys, skirtingi vynai ir jų
aromatai – patirkite įvairius skonius!
2

1
7

Po gardžios vakarienės su vyno
taure atėjus laikui desertui,
Lietuvoje dažniausiai išgirstame
tradicinį „Kavos ar arbatos?” ir
net nesusimąstome, jog desertas
su vynu – tai irgi vienas iš
vakarienės pabaigos variantų,
mūsuose dar gana neįprastas,
tačiau vyno gerbėjų mėgiamas
visame pasaulyje.
Sudominome? Tada, matyt, kyla natūralus
klausimas – kaip žinoti, kokį vyną pasirinkti prie deserto?
Reikėtų atkreipti dėmesį į tris dalykus: rūgštumą (rūgštesni vynai geriausiai dera su
vaisiniais patiekalais, kurie taip pat turi natūralaus rūgštumo), intensyvumą (kuo
labiau išreikštas deserto skonis, tuo intensyvesnio skonio vyną derėtų rinktis prie jo)
ir saldumą (desertinis vynas turėtų būti saldesnis nei prie jo patiekiamas desertas).

4
3

6

Todėl siūlome renkantis desertą su vynu išmėginti tris skirtingas „desertų” kategorijas:
- kremo ir vanilės,
- vaisiaus ir prieskonio,
- karamelės ir šokolado.
Kalbant labai apibendrintai, kuo tamsesnės
spalvos yra desertas, tuo tamsesnį vyną vertėtų prie jo derinti.

1. Baltasis sausas
vynas THE LISTENING STATION CHARDONNAY
Kaina - 2199 Lt /
637 Eur

2. Baltasis
sausas vynas
CA‘DI PONTI
GRILLO
Kaina 1499 Lt / 434 Eur

NAUJIENA

NAUJIENA

3. Baltasis sausas vynas SOLDIER‘S BLOCK
CHARDONNAY
Kaina 2199 Lt / 637 Eur
NAUJIENA

4. Baltasis sausas vynas
TERRA ANDINA FRESH
Kaina - 1999 Lt /
579 Eur
NAUJIENA

5. Baltasis sausas vynas THE
CLOUD
FACTORY
SAUVIGNON
BLANC
Kaina - 3499 Lt /
1013 Eur
NAUJIENA
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6. Baltasis sausas vynas SIERRA GRANDE
SAUVIGNON
BLANC
Kaina - 1699 Lt /
492 Eur
NAUJIENA

7. Baltasis
sausas vynas
LA BATTISTINA
GAVI

Štai ką rekomenduojame paragauti iš
kiekvienos aukščiau aprašytos kategorijos.

Kaina - 3999 Lt /
1158 Eur

Kremas ir vanilė

NAUJIENA

Skoniai vyne ir deserte: švelnus, lengvas,
sviestinis.

Siūlomi vynai: balti vynai (vėlyvo derliaus
Riesling), putojantys vynai.

Vaisius ir prieskonis
Skoniai vyne ir deserte: obuolio, kriaušės, cinamono.
Siūlomi vynai: balti vynai (Sauternes, vėlyvo
derliaus Gewurtztraminer) ir rožinis šampanas.

Desertinis vynas
turėtų būti
saldesnis nei prie
jo patiekiamas
desertas.
Karamelė ir šokoladas
Skoniai vyne ir deserte: tamsus, sviestinis,
karamelizuotas, sodrus. Siūlomi vynai: raudoni vynai (vėlyvo derliaus Pinot
Noir, Banyuls, Grenache, australietiškas
Shiraz), portas (klasikinė pora su šokoladu) ir grapa.

Bet koks desertas
Skoniai vyne ir deserte: įvairūs.
Siūlomi vynai: portas ir šampanas.

Vyno ir desertų derinimas
- Putojantis vynas geriamas tik gerai atvėsintas.
- Dažniausiai rekomenduojama temperatūra – 6-8 laipsnių.
Vyno katalogas
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Šiaudų spalvos
paletė
,,Šiaudų” atspalvis dažnai naudojamas sauso vyno spalvai nusakyti. Jei vynas geras, tokio
atspalvio vynas ilgainiui tampa aukso spalvos. Verta palaikyti ateinančioms šventėms!

5

2
4
3
1

6

1. Baltasis sausas vynas
KIM CRAWFORD SAUVIGNON
BLANC MARLBOROUGH

Tolygios aukso spalvos, vidutinio svarumo kupinas sirpių vaisių aromato vynas nuostabiai derės su
šviežiomis austrėmis ar salotomis.

Kaina - 5245 Lt / 1519 Eur
NAUJIENA
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2. Baltasis sausas vynas ITALO CESCON
CHARDONNAY
1957 metais Šiaurės Italijoje įkurtos vyninės vynas
puikiai tinka kaip aperityvas prie neriebios žuvies.

Kaina - 4499 Lt / 1303 Eur
NAUJIENA

3. Baltasis sausas vynas
NOBLE ALIANZA

4. Baltasis saldus vynas GRAN
CASTILLO DULCE

Kaina - 2999 Lt / 869 Eur

Kaina - 2199 Lt / 637 Eur

Šio elegantiško, gaivaus skonio tradicinio Urugvajaus vyno išskirtinumą lemia puiki trijų vynuogių kompozicija: „Chardonnay“ (50%), „Sauvignon
Blanc“ (30%), „Semilion“ (20%).

Tai Valencijos regiono vynas, gaminamas iš „Moscatel de Alejandria“ vynmedžių, kurie laikomi vieni iš
seniausių išlikusių genetiškai nepakeistų vynmedžių
iki šių dienų.

5. Baltasis sausas vynas GORU EL
BLANCO

6. Baltasis sausas vynas
VILLA ANTINORI TOSCANA

Kaina - 2999 Lt / 869 Eur

Kaina - 3899 Lt / 1129 Eur

Šis baltas sausas vynas yra naujas vyninės „Ego Bodegas“ produktas. Derinkite prie žuvies, austrių, krabų ar šaltos mėsos.

„Antinori“ vyno istorija prasidėjo dar 1385-aisiais,
kai pirmasis Antinori giminės vyndarys įstojo į vyndarių gildiją. Tai tipiškas Toskanos regiono vynas.

NAUJIENA

Vyno katalogas

Vyno katalogas
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Vynuogių
dvelksmas
Ar žinojote, kad vyno ekspertai vyno aromatus skirsto į kelias pagrindines
grupes: gėlių, vaisių-uogų, augalų-žolių ir prieskonių-dervų? Pabandykite
degustuodami nusakyti kokį aromatą jaučiate Jūs.

5

2

3
1

6

4

1. Baltasis sausas vynas LION‘S HEAD
CHENIN BLANC

Lion‘s Head – tai Keiptauno mieste, Pietų Afrikoje esantis kalnas, savo forma primenantis liūto galvą. Iš čia kilęs vynas kvepia gėlėmis, guavos vaisiais
ir ananasais.

24

2. Baltasis sausas vynas PEAR TREE
WHITE BELLINGHAM

Po pavadinimu „Bellingham “ slepiasi itin sena vyninė, skaičiuojanti istoriją nuo 1693 metų. Rekomenduojama derinti prie ant grotelių ruoštos žuvies ir
kitų lengvų patiekalų.

3. Baltasis pusiau saldus vynas
GOLDEN TREE

Šis Moldovos vynas pasižymi lengvu, gaiviu saldumu, vaisių aromatais. Tinka prie aštrių patiekalų, ypač Indijos ir pietryčių Azijos virtuvės patiekalų,
taip pat vaisinių ir vanilės skonio desertų.

Kaina - 1799 Lt / 521 Eur

Kaina - 2689 Lt / 779 Eur

Kaina - 1699 Lt / 492 Eur

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

Vyno katalogas

4. Baltasis pusiau sausas vynas SANTIAGO DE CHILE GEWURZTRAMINER

5. Baltasis sausas vynas SANTIAGO DE
CHILE CHARDONNAY

Kaina - 1799 Lt / 521 Eur

Kaina - 1799 Lt / 521 Eur

Čilėje pagamintas citrusinių vaisių aromato vynas
nuostabiai dėrės prie Rytų virtuvės patiekalų.
NAUJIENA

Paragavę šio „Chardonnay“ vyno pajusite lengvą
sultingųjų persikų aromatą.
NAUJIENA

6. Baltasis sausas vynas SANTA
CRISTINA

„Santa Cristina“ – tai grasiajai Italų vyndarių Antinori šeimai priklausanti vynynė, įsikūrusi Toskanoje
istoriniame Kortona miestelyje.

Kaina - 3194 Lt / 1157 Eur
NAUJIENA

Vyno katalogas
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Kelionė
Riesling vynas dažnai vadinamas vienu populiariausių tarp baltųjų vynų. Jo aromatas primena gėles,
citrusinius vaisius, figas. Daugiausiai Riesling vynuogynų yra Vokietijoje, Mozelio regione – iš čia ir
atkeliavo ,,Baron Rosen” vynas.

7
4

2
5

3

6

1

1. Baltasis sausas vynas LA BAUME
SAINT PAUL CHARDONNAY

Iš šių „Chardonnay“ vynuogių derliaus gaminamas
intensyvaus minerališko aromato vynas. Vyno skonis derės su žuvies, paukštienos patiekalais ar jūros gėrybėmis.

Kaina - 2999 Lt / 869 Eur

2. Baltasis sausas vynas VELOCCI

Šiaudų geltonumo spalvos su žalsvais niuansais
vynas pagamintas iš 100% „Verdicchio“ vynuogių veislės.

Kaina - 1899 Lt / 550 Eur

3. Baltasis sausas vynas BARON ROSEN
CHARDONNAY

Baronas Rosenas buvo garsus keliautojas, kuris, be
daugybės nuotykių, surinko geriausius aromatus bei
skonius. Būtent šį vyną ragaukite su keptais paukštienos, žuvies patiekalais ir minkštais sūriais.

Kaina - 2399 Lt / 695 Eur
NAUJIENA
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4. Baltasis sausas vynas
BARON ROSEN PINOT
GRIGIO

5. Baltasis sausas vynas
BARON ROSEN RIESLING

6. Baltasis sausas vynas ST
JEAN D‘OC CHARDONNAY

Kaina - 2399 Lt / 695 Eur

Kaina - 2399 Lt / 695 Eur

Kaina - 1799 Lt / 521 Eur

NAUJIENA

Neįkyraus skonio vynas, tinkantis
aperityvui, dera su lengvais žuvies patiekalais, makaronais, salotomis.
NAUJIENA

Vokietijos Mozelio regiono vyną rekomenduojame su lengvais užkandžiais ir salotomis.

Prancūzijoje išspaustas vynas apdovanotas ne vienu tarptautiniu medaliu.
NAUJIENA

7. Baltasis sausas vynas
CARMEN CHARDONNAY

„Carmen“ vyninė – organinio vyno
pionierė, pirmoji išpilstė sertifikuotą organinį vyną ir pradėjo ekologiško
vyno kultūrą Čilėje.

Kaina - 2499 Lt / 724 Eur

NAUJIENA

Vyno katalogas
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Deriniai
Baltas vynas dažnai mėgstamas dėl savo lengvumo ir gaivaus skonio.
Puikus pasirinkimas prie žuvies patiekalų ir užkandžių.

3
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6

1

1. Baltasis sausas vynas ALAMOS
TORRONTES

„Alamos Torrontes“ – sujungia geriausias šios vynuogės aromatines savybes, būdingas tik šiai vynuogei. Lengvas ir gaivus skonis, ilgai išliekantis
poskonis kartu su gaivia, subalansuota rūgštele.

Kaina - 2931 Lt / 849 Eur
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2. Baltasis sausas vynas KUMALA
RESERVE CHENIN BLANC

„Kumala“ - palyginus jaunas prekinis ženklas iš Pietų
Afrikos Respublikos, tačiau šio vyno populiarumas
sparčiai auga ir kitose Europos šalyse.

Kaina - 2899 Lt / 840 Eur
NAUJIENA

3. Baltasis sausas vynas ALAMOS
CHARDONNAY

4. Baltasis sausas vynas GERARD
BERTRAND 6 SENS

Kaina - 2931 Lt / 849 Eur

Kaina - 2503 Lt / 725 Eur

NAUJIENA

NAUJIENA

Brandintas 5 mėnesius prancūziško ąžuolo statinėse vynas pasižymi tropinių vaisių ir gėlių aromatu.

Šis „6 Sens“ baltasis elegantiškas, lengvas vynas, kurio skonyje vyrauja baltos uogos ir prieskoniai.

5. Baltasis sausas vynas MICHEL
TORINO TORRONTES

6. Baltasis pusiau saldus vynas
DOMINIO DE VEGASAN AIREN

Kaina - 2499 Lt / 724 Eur

Kaina - 1481 Lt / 429 Eur

NAUJIENA

NAUJIENA

„Michel Torino” buvo pirmoji Argentinos vyninė, iškovojusi tarptautinių apdovanojimų. Šis vynas gali
pasigirti ne tik puikiu skoniu, bet ir aukso medaliu.

Pagamintas iš ispaniškos vynuogių rūšies „Airen“ vynas puikus gerti kaip aperityvą arba prie lengvų užkandžių.

Vyno katalogas
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ŠAMPANAS

ŠAMPANAS

Šampano
viražai
Šampanas, vienas prabangiausių gėrimų, atkeliaujančių iš Prancūzijos
Šampanės provincijos, yra neabejotinai viena iš Naujųjų metų išvakarių tradicijų.

3

1

4

2

1. Šampanas PIPER HEIDSIECK SAUVAGE

Šampanas žymus savo aromatiniu turtingumu, kuris išgaunamas maišant ne
mažiau kaip penkiasdešimt rinktinių vynuogių derlių, kurie dar maišomi su raudonu vynu iš Šampanės regiono. Taip gimsta rausva šampano spalva ir nepakartojamas subtilus vaisių aromatas.

Kaina - 18599 Lt / 5387 Eur
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2. Šampanas LAURENT PERRIER ROSE

„Laurent Perrier“ šampano namai yra vieni iš didžiausių šampano namų pasaulyje. Šis šampanas unikalus savo istorija, gamyba bei butelio dizainu. Šampanėje
tik maža dalis rausvųjų šampanų gaminami maceracijos būdu.

Kaina - 34900 Lt / 10188 Eur

3. Šampanas MOET & CHANDON IMPERIAL BRUT

4. Šampanas PIPER HEIDSIECK CUVEE BRUT

Kaina - 10999 Lt / 3186 Eur

Kaina - 13999 Lt / 4054 Eur

„Moet & Chandon Brut Imperial“ – atidžiai ir dėmesingai gamintas blyškios
aukso spalvos vynas tinkamas ragauti su šviežiomis lapinėmis salotomis, pagardintomis paukštiena ar žuvimi, jūros gėrybėmis, taip pat su ispaniškais tapas užkandžiais.

„Piper-Heidsieck cuvée Brut“ struktūros ir elegancijos paslaptis – „Pinot Noir“ ir
„Pinot Meunier“ vynuogių derinys, o vynuogės jam gaminti atrenkamos iš 50
vynuogynų, todėl yra puikiai subalansuotas šampanas – gaivus ir gyvas, su lengvu citrusinių vaisių ir pavasario gėlių aromatu.

Vyno katalogas
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RAUSVASIS VYNAS

Rožinis
dvelksmas

4

Rožinis vynas, kaip ir raudonasis, gaminamas iš tų pačių raudonųjų uogų, tačiau jos yra
labai švelniai spaudžiamos spaudyklėje ir mirkomis savo sultyse daug trumpiau, dėl to
išgaunama būtent tokia spalva

3

2

1

1. Rausvasis briutas putojantis vynas BLANC FOUSSY

Šis nuostabaus skonio putojantis vynas spaudžiamas iš raudonųjų „Gamay“ ir
„Cabarnet“ vynuogių laikantis visų tradicinių būdų (įskaitant ir antrosios fermentacijos procesą butelyje).

Kaina - 2999 Lt / 869 Eur
NAUJIENA

2. Rausvasis pusiau saldus vynas GOLDEN TREE

Pavadinimas „Golden Tree“, išvertus į lietuvių kalbą reiškia „Auksinis Medis“ ir
simbolizuoja vynmedį, kuris Moldovoje iš tiesų yra aukso vertės ir daro didžiulę
įtaką šios šalies kultūrai bei tradicijoms. Šis vynas yra gaminamas iš labai saldžių
„Muscat“ rūšies vynuogių. Vynas pasižymi braškių ir aviečių aromatais bei gaiviu
pikantišku rūgštingumu.

3. Rausvasis sausas putojantis vynas ROSIERE ROSE

Įdomu, kad šio vyno fermentacijos procesas vyksta 6 mėnesus. Per šį brandinimo laiką vynas tampa ypač gerai putojantis.

4. Rausvasis sausas vynas LE PETIT CHAT

Labai sodrus „Shiraz“, „Granache“ ir „Cinsault“ rožinis vynas su sultingų raudonųjų uogų skoniu.

Kaina - 1999 Lt / 579 Eur

Kaina - 1999 Lt / 579 Eur

NAUJIENA

NAUJIENA

Kaina - 1699 Lt / 492 Eur
NAUJIENA
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Ryškūs
tonai
Įvairūs vyno kokteiliai paprastai pasirenkami
draugų susibūrimuose. Vermutą patiekite
šiek tiek įpylę sodos vandens bei ledo, o
„Gartengluck“ kokteliai savo geriausius aromatus
atskleis pašildyti iki 60 laipsnių.

6

1
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2

4

5

1. Baltasis vermutas BOSCA BIANCO
DI TORINO

Bosca vermutas – tai vynas, kurio skonio savybes
nulemia specialiai tam parinkti aukštos kokybės vynai su puokšte aromatų, praturtintų pikantiško kvapo žolelių ekstraktais.

Kaina - 1999 Lt / 579 Eur
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2. Raudonasis vermutas BOSCA
ROSSO DI TORINO

Šis vermutas naudojamas kaip aperityvas, atšaldytas arba su ledu. Dažniausiai vartojamas neskiestas
arba atskiestas sodos vandeniu su ledu.

Kaina - 1999 Lt / 579 Eur

3. Aromatizuotas šeivauogių skonio
kokteilis GARTENGLUCK

Natūralaus šeivamedžių uogų skonio vynas pagamintas pagal specialiai sukurtą receptą. Šis šeivamedžių uogų skonio vynas „Gartenglück“ atsiskleidžia
skanaujant jį pašildžius iki 60 °C.

Kaina - 1799 Lt / 521 Eur

4. Aromatizuotas kriaušių ir obuolių
skonio kokteilis GARTENGLUCK

5. Aromatizuotas vyšnių ir juodųjų serbentų skonio kokteilis GARTENGLUCK

Kaina - 1799 Lt / 521 Eur

Kaina - 1799 Lt / 521 Eur

Putojantis aromatizuotas kriaušių ir obuolių skonio
vyno kokteilis.

Putojantis aromatizuotas vyšnių ir juodųjų serbentų skonio vyno kokteilis.

6. Aromatizuotas obuolių ir cinamono
skonio kokteilis GARTENGLUCK

Natūralaus vėlyvųjų obuolių ir cinamono skonio
vynas pagamintas pagal specialiai sukurtą receptą. Šis obuolių ir cinamono skonio vynas „Gartenglück“ atsiskleidžia skanaujant jį pašildžius iki 60 °C.

Kaina - 1799 Lt / 521 Eur

Vyno katalogas
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RAUDONASIS VYNAS

Meistrų
patirtis

Trys mitai apie
vyno išlaikymą

Profesionalūs vyndariai šimtmečius kauptą patirtį atskleidžia
geriausiuose savo kūriniuose ir skirtingi vynai taip įgauna
įvairiausius aromatus – nuo vyšnių iki gvazdikėlių natų!

3

2
1

1. Bet koks vynas tinka
išlaikymui

3. Vyną reikia ypač saugoti
nuo šviesos poveikio

Tiesą sakant, šis teiginys būtų buvęs kur kas
teisingesnis keliasdešimt metų atgal, kuomet
vynas dėl tuometinio uogų derliaus skynimo specifikos dažnai buvo kupinas rūgščių
ir taninų, todėl jauname amžiuje – kone
„kramtomas”, o tokio vyno skonis subtilėdavo tik bėgant metams.

Už šį klaidingą įsitikinimą labiausiai atsakinga yra… žmogaus rega. Mūsų akies rainelė
automatiškai prisitaiko prie šviesos srauto,
todėl tiesiog nesuvokiame, kad net bespalvis lango stiklas šviesos srautą sumažina du
ir daugiau kartų. Ką jau kalbėti apie tamsaus
stiklo butelį, kuris šviesos srautą susilpnina
keliasdešimt ar net kelis šimtus kartų – tuo
įsitikinti galime pasinaudoję net elementariausiu šviesos matavimo prietaisu.

Spartėjant gyvenimo tempui vyno gamintojai nusprendė taikytis ne į elito, o į plačiųjų
masių poreikius, kurios neturėjo pakankamai žinių, kaip elgtis su išlaikymo vertu vynu,
neturėjo galimybių ilgam įšaldyti dideles pinigų sumas.
Todėl šiais laikais net 95% visų vynų yra skirti ragauti iškart po patekimo į pirkėjų rankas
– dauguma vynų specialiai gaminami taip,
kad turėtų rūgštimis ir taninais neprisotintą
skonį ir intensyvų kvapą, kuris laikui bėgant
tiktai slopsta.

2. Metams bėgant kyla
kiekvieno vyno vertė

1. Raudonasis sausas KUMALA
RESERVE SHIRAZ

Nedideliame regione, įsikūrusiame kalnų šlaituose
prie Bergo upės vingių, spaudžiamas vynas pasižymi
intensyviu aromatu ir nepakartojamu skoniu.

Kaina - 2899 Lt / 840 Eur
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2. Raudonasis sausas KIM CRAWFORD
MALBOROUGH PINOT NOIR
Šio vyno gamintojai pasiekė tikslą – vyno kvape ir
skonyje išlaikyti ryškius vynuogei būdingus aromatus ir skonines savybes. Jis pasižymi šermukšnių, cinamono, vyšnių skoniais bei šokolado poskoniu.

Kaina - 5245 Lt / 1519 Eur

3. Raudonasis sausas vynas ITALO
PRIMITIVO DI MANDURIA

Rubino spalvos itališkas vynas, kurio vyninė įkurta
Pietų Italijos unikaliame Apulijos regione tarp dviejų jūrų – Jonijos ir Adrijos, kur raudona žemė, klimatas ir didžiulė vyndarių patirtis leidžia gaminti
itin aukštos kokybės vyną.

Kaina - 4662 Lt / 1350 Eur

Tiesą sakant, visame pasaulyje yra tik keliasdešimt skirtingų pavadinimų vynų,
turinčių vietą aukcionų indekse. Tik tokie vynai yra nuolatos paklausūs ir gali
būti bet kada sėkmingai parduoti aukcionuose, o visi kiti išlaikymo verti vynai jei ir
brangsta, tai daugiausiai po kelis procentus per metus.
Beje, net buvimas aukcionų sąrašuose negarantuoja jo savininkams ramybės, nes yra
pasitaikę atvejų, kai net žinomi vardai iš pastovaus sąrašo iškrinta dėl paprasčiausių
paklausos ar vyno mados pokyčių.

95%
vynų yra skirti ragauti iškart po
pirkimo.

Tiesa, į ypač ryškią dirbtinę ar saulės šviesą
vyno butelio statyti vis dėlto nereikėtų. Bet

Šampanas,
laikomas šviesoje,
įgauna „šviesos
skonį” – reiškinį,
kurio mokslininkai
iki šiol nesugebėjo
paaiškinti.
ne dėl tariamos šviesos žalos, o dėl spindulių
perduodamos šilumos.
Tačiau įprasta, išsklaidyta dienos šviesa vynui
tikrai nekenkia. Išskyrus šampaną: laikomas
šviesoje jis įgauna „šviesos skonį” – reiškinį,
kurio mokslininkai iki šiol nesugebėjo paaiškinti.

Vyno katalogas
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Dovanų
belaukiant
Kruopščiai parinktas ir su meile dovanojamas vynas – viena geriausių
dovanų! Vienas favoritų - „Alamos vynas“, 9 mėnesius brandintas ąžuolo
statinėse, o jo vyndariai yra pelnę itin aukštus apdovanojimus tarp geriausių
pasaulio vyndarių.

4

2

3
5

1

1. Raudonasis sausas vynas MICHEL TORINO MALBEC

Argentinietiškos kilmės vynas nuostabiai atsiskleidžia su mėsos patiekalais,
kepsniais ir su pelėsiniais sūriais.

Kaina - 2499 Lt / 724 Eur
NAUJIENA
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2. Raudonasis sausas vynas GERARD BERTRAND 6 SENES

Šis „6 Sens“ raudonas vynas pagamintas iš „Syrah“, „Grenache“ ir „Merlot“ vynuogių išaugintų Langedoko regione. Skonis pilnas vaisių ir prieskonių, o taninai minkšti ir malonūs.

Kaina - 2509 Lt / 727 Eur
NAUJIENA
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3, 4. Raudonasis pusiau saldus vynas
DOMINIO DE VEGASAN

Vynas pagamintas iš 100% vietinės ispaniškos vynuogių rūšies „Tempranillo“.
Rubino raudonumo spalvos su violetiniu atspindžiu vyną tiks gerti ir vieną ir
prie lengvų užkandžių.

Kaina - 1481 Lt / 429 Eur

5. Raudonasis sausas vynas ALAMOS MALBEC MENDOZA
„Alamos Malbec“ – žymiausias Mendoza regiono vynas. Būtent šis vynas parodo kokie geri yra Argentinos vyndariai. „Malbec“ vynas yra labai geras mėsos palydovas.

Kaina - 2931 Lt / 849 Eur

Vyno katalogas
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Raudonos natos
Ar pastebėjote, kad raudonasis vynas turi išskirtinę savybę – laikui bėgant jis šviesėja, o karšto
klimato vynuogynų vynas yra sodresnės spalvos?

5

4

2

1

3

6

1. Raudonas pusiau sausas vynas
TERRA ANDINA BOLD CABERNET
SAUVIGNON

Vynas, atkeliavęs iš centrinio slėnio Čilėje – patrauklios raudonos spalvos ir subtilaus trešnių ir juodojo šokolado aromato.

Kaina - 1999 Lt / 579 Eur
NAUJIENA
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2. Raudonas pusiau sausas vynas
TERRA ANDINA VELVETY MERLOT

3. Raudonasis sausas vynas TERRA
ANDINA ELEGANT PINOT NOIR

4. Raudonasis sausas vynas ST JEAN
D‘OC CABERNET SAUVIGNON

5. Raudonasis sausas vynas BIG OAK
RED BELLINGHAM

Kaina - 1999 Lt / 579 Eur

Kaina - 1999 Lt / 579 Eur

Kaina - 1799 Lt / 521 Eur

Kaina - 2689 Lt / 779 Eur

NAUJIENA

NAUJIENA

Šiam 100% „Merlot“ vynuogių vynui būdinga patraukli rubino spalva, subtilus ir lengvas prieskonių
aromatas su slyvų ir juodųjų serbentų natomis.

Centriniame slėnyje, Čilėje, užaugintų vynuogių vynas pasižymi koncentruotu vaisių skoniu su vyšnių
ir braškių uogienės užuominomis.

Šis raudonasis sausas vynas yra tamsios raudonos
spalvos, o aromate atsiskleidžia juodosios uogos ir
prieskoniai.

„Bellingham “ – tai išties itin sena vyninė, o po įspūdingu Didžiuoju Medžiu (BIG OAK) buvo išpilstyti
pirmieji šios vyninės vynai.

6. Raudonasis sausas vynas ST JEAN
D‘OC MERLOT

„St. Jean“ vynų serija, atskleidžiančią Prancūzijos regiono dvasią ir aukščiausią kokybę, šį vyną rekomenduojama patiekti 18 C prie įvairai paruoštos
mėsos.

Kaina - 1799 Lt / 521 Eur

Vyno katalogas
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Lauktuvės iš
Argentinos
Gėrybės iš Argentinos – didžiausios Pietų Amerikos vyno gamintojos!
Šie vynai pagaminti „Peaflor-Trapiche“ vyninėje, kuri yra antra pagal dydį
pasaulyje, įkurta dar XIX a. pabaigoje.
3

4

5

2

6
1

1. Raudonasis sausas vynas TRAPICHE
EXTRAVGANZA

2. Raudonasis sausas vynas TRAPICHE
RESERVE MALBEC

3. Raudonasis sausas vynas
TRAPICHE RESERVE PINOT NOIR

4. Raudonasis sausas vynas TRAPICHE
RESERVE SYRAH

5. Raudonasis sausas vynas TRAPICHE
RESERVE CABERNET SAUVIGNON

6. Raudonasis sausas vynas TRAPICHE
RESERVE MALBEC

Kaina - 3999 Lt / 1158 Eur

Kaina - 3499 Lt / 1013 Eur

Kaina - 3299 Lt / 955 Eur

Kaina - 3499 Lt / 1013 Eur

Kaina - 3499 Lt / 1013 Eur

Kaina - 3699 Lt / 1071 Eur

Vyninė „Trapiche“, skaičiuojanti 130 metų, pagamino išskirtinio skonio raudoną vyną ypač tinkantį
prie raudonos mėsos.

42
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12 mėnesių išbrandintas statinėse ir iš Mendozos
regiono Argentinoje atkeliavęs vynas įgavęs saldų
vaisių aromatą su aviečių ir slyvų natomis.

6 mėnesius brandintas prancūziško ir amerikietiško ąžuolo statinėse „sur lie“ metodu, todėl šis vynas
pasižymi ypatingu vaisių skoniu.

Tai sodrios raudonos spalvos, kompleksiško saldymedžio, odos, tabako, šokolado ir džiovintų vaisių
aromato raudonasis vynas.

Ne vieną apdovanojimą pelniusį raudoną vyną rekomenduojama pateikti prie raudonos mėsos ar
aštresnių sūrių.

Vynas iš 100 proc. „Malbec“ vynuogių, išaugintų
750–1100 metrų aukštyje, atsiskleidžia lengvu dūmų skoniu su vanilės užuominomis.

Vyno katalogas
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Egzotika
Vynas iš Pietų Afrikos? O Taip! Anot garsaus vyndario dr. Paulo Pontalliero, Pietų Afrikos vynai yra
unikalūs: „Jie turi savo išskirtinį balansą ir charakterį, kuriame susipina iš pirmo žvilgsnio nesuderinami
dalykai: galingumas ir stiprumas bei švelnumas ir apvalumas“.

1

2

4
3

Paarlo slėnio vynas ypatingai tinka prie žvėrienos, raudonos
mėsos ar įvairių sūrių.

2. Raudonasis sausas vynas PLAISIR DE MERLE GRAND
PLAISIR

93 Wine Spectator balais įvertintas raudonasis sausas vynas pagamintas
tik iš pačių geriausių veislių vynuogių, kurios fermentuojamos atskirai.

3. Raudonasis sausas vynas DEZZANI BAROLO
CASTIGLIONE D.O.C.G.

4. Raudonasis sausas vynas DEZZANI MONFERRATO
ROSSO L‘ASSIOMA

Kaina - 5499 Lt / 1593 Eur

Kaina - 7999 Lt / 2317 Eur

Kaina - 10999 Lt / 3186 Eur

Kaina - 4799 Lt / 1390 Eur

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

1. Raudonasis sausas vynas PLAISIR DE MERLE CABERNET
SAUVIGNON
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„Dezzani“ vynuogynus prižiūri patys šeimininkai, todėl šio vyno kokybė užtikrinta. Mėgaukitės prie žvėrienos arba gausiai prieskoniais pagardintų sūrių.

Ne vieną tarptautinį apdovanojimą pelniusiam vynui būdinga intensyvi rubino
spalva, lengvas ir elegantiškas trešnių ir miško uogų aromatas.

Vyno katalogas
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Atradimų
skrynia

Profesionalūs vyndariai šimtmečius
kauptą patirtį atskleidžia geriausiuose savo
kūriniuose ir skirtingi vynai taip įgauna
įvairiausius aromatus – nuo vyšnių iki
gvazdikėlių natų!

1
4
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1. Raudonasis sausas vynas
PETIT PLAISIR DE MERLE

Raudonasis vynas, ypač tinkantis prie žvėrienos,
raudonos mėsos, taip pat daugumos sūrių.

Kaina - 3499 Lt / 1013 Eur
NAUJIENA

46

Vyno katalogas

2. Raudonasis sausas vynas
FERIA ET FÊTES

Švelnus, šiltas ir tirštas „Granache Noir“ vynuogių
vynas iš Pietų Prancūzijos. Rafinuoto ir aksominio
skonio. Tiesiog puikus!

3. Raudonasis sausas vynas
LE PETIT CHAT MALIN

„Granach“ ir „Syrah“ vynuogių rezultatas – gaivus
vaisių skonio vynas su raudonųjų uogų, vyšnių ir
braškių aromatais.

Kaina - 2499 Lt / 724 Eur

Kaina - 1999 Lt / 579 Eur

NAUJIENA

NAUJIENA

4. Raudonasis sausas vynas LES CEPAGES
OUBLIES CARIGNAN GRENACHE

Tai „Carignan“ ir „Grenache“ raudonųjų vynuogių mišinys, puikaus aviečių ir vyšnių su gvazdikėlių užuominom aromato vynas.

Kaina - 2499 Lt / 724 Eur
NAUJIENA

5. Raudonasis sausas vynas LES CEPAGES MOURVED

Puikus „Mourvede“ vynas, sodrios spalvos, intensyvaus prinokusių slyvų ir prieskonių aromato, aksominio skonio.

Kaina - 2499 Lt / 724 Eur
NAUJIENA

Vyno katalogas
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Šventės akcentai

RECEPTAS

RAUDONASIS VYNAS

PASIGAMINKITE

Bruschetta su
ančiuviais ir
ananasų kremu

Raudonasis vynas daugeliui asocijuojasi su žiemos šventėmis –
juk jo šilti, sodrūs atspalviai taip dera su kalėdinėmis dekoracijomis
ir margais megztinių raštais!
1

2

Jums reikės:
Tamsios itališkos duonos;
Maskarponės sūrio;
Ančiuvių;
Šviežių rozmarinų;
Ananasų džemo;
Druskos;
Balzaminio sirupo
Gaminame:
Iš ančiuvių, maskarponės, šviežių
rozmarinų ir druskos sumaišytą kremą
tepame ant paskrudintos itališkos
duonelės. Pagardiname ananasų džemu
ir rozmarinais. Patiekiame apšlakstytą
balzaminiu sirupu.

5

3

4

1. Raudonasis sausas
vynas PERCHERON
SHIRAZ MOURVÈDRE
Sodrus, tamsios spalvos ir
santūrus vynas, išsiskiriantis
šiltomis šokolado natomis.

Kaina - 1699 Lt / 492 Eur
NAUJIENA
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2. Raudonasis sausas
vynas LE FOU PINOR
NOIR

Nepakartojamas „Pinot Noir“
vynas iš Pietų Prancūzijos.
Sodresnis ir intensyvesnis nei
Burgundijos vynas.

Kaina - 2699 Lt / 782 Eur

NAUJIENA

Vyno katalogas

3. Raudonasis sausas
vynas BARON
ROSEN CABERNT
SAUVIGNON

Šis vynas dera su keptos mėsos patiekalais ir sūriais.

Kaina - 2399 Lt / 695 Eur

4. Raudonasis sausas
vynas CA’DI PONTI
NERO D’AVOLA

Vaisių skonio vynas su raudonųjų vaisių ir švelnių taninų prieskoniu. Tinka prie
mėsos ir žuvies patiekalų.

Kaina - 1499 Lt / 434 Eur
NAUJIENA

5. Raudonasis sausas
vynas
MEERESTEIN SHIRAZ
MOURVEDRE
Raudonasis vynas, tinkantis
prie lauko kepsnių ir žuvų.

Kaina - 1499 Lt / 434 Eur
NAUJIENA

Vyno katalogas
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Italijos
linkėjimai
Italijos vynų pagrindinis išskirtinumas – didžiulė vynmedžių
įvairovė, jų čia auginama daugiau kaip 110 skirtingų veislių.
Daugelis jų kitur neauga dėl nepalankių klimato sąlygų.
5
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1. Raudonasis sausas vynas MOKO
BLACK PINOT NOIR

Šį vyną galite raugautį vieną arba, norint pajausti
geriausias jo ypatybes – kartu su kumpiu ir „Manchengo“ sūriu.

Kaina - 4999 Lt / 1448 Eur
NAUJIENA
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2. Raudonasis sausas vynas SOLDIER‘S
BLOCK SHIRAZ

3. Raudonasis sausas vynas ITALIA
PRIMITIVO

4. Raudonasis sausas vynas CEPPI
BARBERA D‘ASTI

Kaina - 2199 Lt / 637 Eur

Kaina - 1999 Lt / 579 Eur

Kaina - 3499 Lt / 1013 Eur

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

Intensyvus ir koncentruotas australietiškas „Shiraz“
vynuogių vynas.

Sodrus „Primitivo“ vynas, išsiskiriantis slyvų, džiovintų vaisių ir rudųjų prieskonių atspalviu.

Tai klasikinis puikios kokybės itališkas vynas, kurio
vertingiausios ypatybės atsiskleidžia su žvėriena.

5. Raudonasis sausas vynas ITALIA
MONTEPULCIANO

Švelnus, aromatingas „Montepulciano“ vynas su
slyvų ir juodųjų uogų aromatu. Idealiausias su skilandžiu!

Kaina - 1999 Lt / 579 Eur
NAUJIENA

6. Raudonasis sausas vynas
THE LISTENING STATION

„Malbec“ vyniuogių rūšies vynas, kurio intensyvus prinokusių juodųjų serbentų aromatas su aromatingais gvazdikėlių ir vanilių prieskoniais nepaliks abejingų.

Kaina - 2199 Lt / 637 Eur
NAUJIENA

Vyno katalogas
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Burgundiška
spalva
Vyno gamybos procese ypatingas dėmesys skiriamas jau sutraiškytų
vynuogių mirkymui savose sultyse kartu su odelėmis – juk kuo
ilgiau jos mirkomos, tuo sodresnė ir tamsesnė vyno spalva!
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1. Raudonasis sausas vynas VELOCCI SANGIOVESE
MARCHE

Raudonasis sausas vynas, kuriam suteikta SGN, pagamintas Markės regione, Italijoje. Tai rubino raudonumo spalvos raudonasis sausas vynas, kvepiantis prinokusiomis miško uogomis.

Kaina - 1899 Lt / 550 Eur
NAUJIENA
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2. Raudonasis sausas vynas CHÂTEAU LAUBES BORDEAUX
Dėl kokybės ir struktūros šis vynas brandinamas aštuonis mėnesius tam, kad
vynuogės atskleistų savo eleganciją ir išskirtinumą.

Kaina - 3999 Lt / 1158 Eur
NAUJIENA

3. Raudonasis sausas vynas CABARET
FRANK

Švelnus, pusiau sodrus ir lengvai geriamas „Cabernet Franc“ vynas, atskleidžiantis juodųjų serbentų, slyvų ir vyšnių skonį kartu su klasikiniais prieskoniais.

Kaina - 2499 Lt / 724 Eur
NAUJIENA

Vyno katalogas

4. Raudonasis sausas vynas SIERRA
GRANDE CABERNET SAUVIGNON

Išraiškingas „Cabernet“ vynas, išsiskiriantis vyno rūšies ypatybėmis ir subtilumu. Lengvai geriamas vynas, vartojamas šiek tiek atšaldytas.

Kaina - 1699 Lt / 492 Eur
NAUJIENA

5. Raudonasis sausas vynas
SANTIAGO DE CHILE

Šis vynas pasižymi elegantišku skoniu, kupinu vyšnių, aviečių ir slyvų aromatu.

Kaina - 1799 Lt / 521 Eur
NAUJIENA

Vyno katalogas
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Vakaras
prie židinio

3

Šalyse, garsėjančiose savo vyndariais, kiekviena vakarienė prasideda vyno
degustavimu ir taip parenkamas tinkamiausias gėrimas prie vakarienės.
4

5
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1. Raudonasis sausas vynas CHATEAU LES ARTIGUES

„Château“ regioną šiandien supa vynuogynai, giraitės, medžiai ir pusės hektaro tvenkinys. O būtent šis vynas yra ryškios rubinų spalvos ir turi šiek tiek violetinio atspalvio.

Kaina - 2999 Lt / 869 Eur
NAUJIENA
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2. Raudonasis sausas vynas DOMAINE MALQUIER

Tradicinio vyno gaminimo būdo vynas, puikiai tinkantis su šaltaisiais patiekalais,
kepta raudonąja mėsa, vištiena ar stipraus skonio sūriu.

Kaina - 1499 Lt / 434 Eur
NAUJIENA

3. Raudonasis sausas vynas CHATEAU
MAROT BELLEVUE

4. Raudonasis sausas vynas DOMAINE
DES LAGUNES

Kaina - 1999 Lt / 579 Eur

Kaina - 1499 Lt / 434 Eur

NAUJIENA

NAUJIENA

„Château Marot Bellevue“ vynas yra gražios violetinės spalvos, o kvapas intensyvus su švelniu juodųjų
uogų ir saldymedžių aromatu.

Šio vyno vynuogių koteliai nuskinami, vėliau vynas
brandinamas kubiluose, kol įgauna švelnų skonį ir
intensyvų vaisių kvapą.

5. Raudonasis sausas vynas VIEUX
CHÂTEAU DES COMBES

Šis prancūziškas vynas yra ryškios rubinų spalvos ir
turi šiek tiek violetinio atspalvio, o skonis gerai subalansuotas, ilgai išliekantis, su juodųjų uogų ir mokos aromatu.

Kaina - 6499 Lt / 1882 Eur
NAUJIENA

Vyno katalogas
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Uogų
laboratorija

4
3

Vienas svarbiausių dalykų gaminant vyną – tinkamas vynuogių parinkimas.
Skirtingiems vynams naudojamos skirtingo sunokimo ir rūšies uogos. O jų
odelėje slypi daugiausia aromatų bei uogos spalvą lemiančių medžiagų.
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1. Raudonasis sausas vynas
LANGUEDOC CROIX DES VIGNES

Šis pietų Prancūzijos vynas gaminamas su didžiule vynuogių augintojų aistra,
laikantis visų tradicijų, labiausiai tinka prie mėsos patiekalų su padažais, prie žvėrienos patiekalų ar su stipraus skonio sūriu.

Kaina - 1999 Lt / 579 Eur
NAUJIENA
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2. Raudonasis sausas vynas MINERVOIS CROIX DES VIGNES

Šiam vynui naudojamos vynuogės skinamos nuo vynmedžių, augančių molio ir
klinčių šlaituose. Skinamos tik labai gerai sunokusios vynuogės.

Kaina - 1999 Lt / 579 Eur
NAUJIENA

3. Raudonasis sausas vynas
DOIMAINE DE THOLOMIES

4. Raudonasis sausas vynas
LES GRAVIERES DE MARSAC

Kaina - 3099 Lt / 898 Eur

Kaina - 7999 Lt / 2317 Eur

NAUJIENA

NAUJIENA

Vynas „Domain de Tholomies“ išsiskiria savo istorija
ypač dėl didelės šio prekės ženklo savininkų
sėkmės. Išbandykite jį prie salotų ar keptos mėsos.

Šiam vynui gaminti naudojamos vynuogės iš 30
metų senumo vynuogyno, patikrinta kokybė garantuota.

5. Raudonasis sausas vynas
DOMAINE SAINTE CROIX

Šio vyno 30–40 % vynuogių ruošiamos atliekant
termogamybos procesą, kad vynas įgautų švelnų
skonį ir intensyvų vaisių kvapą. Puikiai tinka su šaltaisiais patiekalais, kepta raudonąja mėsa.

Kaina - 1499 Lt / 434 Eur
NAUJIENA
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Skonių eklektika
Tarp visiems jau pažįstamų vyndarių iš Italijos ar Ispanijos šį kartą pristatome ir vyną iš
Urugvajaus! 1956 metais įkurta ,,Familia Traversa” vyninė garsėja išskirtinės kokybės bei
skonio vynais.
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1. Raudonasis sausas vynas ITALO CESCON MERLOT

2. Raudonasis sausas vynas GORU

Kaina - 4499 Lt / 1303 Eur

Kaina - 2999 Lt / 869 Eur

NAUJIENA

NAUJIENA

Šis vynas puikiai dera prie įvairių lengvų mėsos kepinių, neaštrių
vištienos patiekalų.

Rankomis surinktų vynuogių ispaniškas vynas pasižymi
lengvu, maloniu skoniu.

3. Raudonasis sausas vynas GORU
MONASTRELL

Intensyvios vyšnių su violetiniais atspalviais spalvos vynas tiks prie įvairiai ruoštų mėsos ir grybų patiekalų.

Kaina - 5099 Lt / 1477 Eur
NAUJIENA
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4. Raudonasis sausas vynas UNICO
BRINDISI RISERVA

Sodrios raudonos spalvos vynas puikiai tiks ragauti
ir vienas, ir su maistu.

Kaina - 2799 Lt / 811 Eur
NAUJIENA

5. Raudonasis sausas vynas NOBLE
ALIANZA

Vienos didžiausių Urugvajaus „Traversa“ vyninės tradicinis raudonasis vynas, kurio išskirtinumą lemia
puiki trijų vynuogių kompozicija: „Marselan“, „Merlot“, „Tannat“.

Kaina - 2999 Lt / 869 Eur
NAUJIENA
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Ar atpažįstate vyno spalvas? Tam, kad tiksliai nustatytumėte ragaujamo vyno spalvą, palenkite
taurę nuo savęs 45 laipsnių kampu ir pažvelkite į pačią taurės šerdį.
Ta spalva bus tikroji!

2
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RAUDONASIS VYNAS

Sodrios spalvos

Italija Jūsų
namuose!
Pristatome krištolo taurių liniją „Vinoteque“, kuri sukurta remiantis Italijos degustatorių centro atliktomis
gėrimų skoninių tyrimų analizėmis. Novatoriškos taurių formos leidžia gėrimui prisisotinti deguonies,
sustiprina kvapnumą ir išryškina skonines savybes. Šios visiškai skaidrios ir bespalvės taurės pagamintos iš
vientiso stiklo gabalėlio, naudojant HighTechSON.hyx® – patentuotą ypatingai skaidraus krištolo gamybos
metodą, be švino ir kitų sunkiųjų metalų. Šios taurės sukurtos remiantis degustatorių tyrimais yra skirtos ne
tik degustatoriams bei vyno žinovams profesionalams, bet kiekvienam!
Elegantiškos krištolo taurės – tai puiki dovanų idėja Kalėdoms! Juk dabar MAXIMOJE su akcijos
lipdukais kokybiškų taurių LUIGI BORMIOLI VINOTEQUE galite įsigyti net su 60% nuolaida!

3

1

1. Raudonasis sausas vynas CARMEN
CHILE

Švariame ir intensyviame vyno aromate ryškūs juodieji serbentai, žemuogės, akmuo, juodosios alyvuogės ir kepintos gudobelės.

Kaina - 2499 Lt / 724 Eur

2. Raudonasis sausas cynas CHATEAU
AVALON CORBIERES

Tamsiai raudonos spalvos vynas pagamintas iš „Carignan“, „Syrah“, „Mourvedre“, „Grenache Noir“ vynuogių mišinio. Vyno kvapas pasižymi raudonųjų
uogų ir prieskonių aromatu.

3. Raudonasis sausas vynas CHATEAU
CARBONAC CORBIERES
Šio raudonojo vyno skonis derės su raudonosios
mėsos, žvėrienos patiekalais bei įvairiais sūriais.

Kaina - 2299 Lt / 666 Eur

Kaina - 2899 Lt / 840 Eur
NAUJIENA
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Užkandžių stalui
Raudonas sausas vynas itin tiks prie lengvų užkandžių. Svarbu raudonąjį vyną
patiekti kambario temperatūros ir tik tam skirtose taurėse arba iš pradžių
vyną supilti į dekanterį, kad atsiskleistų visi jo aromatai.

4
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1. Raudonasis sausas vynas
LA BAUME SAINT-PAUL CORBIERES

Prancūzijoje įkurta vyninė „Domaine de la Baume“ – Australijos bei Prancūzijos
vyndarių bendros patirties rezultatas. Šis vynas pagamintas maišant intensyvias
vietines „Carignan“, „Grenache“ ir „Syrah“ vynuogių veisles.

Kaina - 3999 Lt / 1158 Eur
NAUJIENA
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2. Raudonasis sausas vynas LA BAUME CABERNET
SAUVIGNON

3. Raudonasis sausas vynas VINA MAIPO RESERVA VITRAL

Kaina - 2999 Lt / 869 Eur

Kaina - 2899 Lt / 840 Eur

NAUJIENA

NAUJIENA

Prancūzijoje kalkingoje dirvoje auginamos „Cabernet Sauvignon“ vynuogės. Iš
šių vynmedžių derliaus gaminamas šis intensyvaus skonio ir aromato vynas.

Maipo slėnis – seniausias ir labiausiai pripažintas vyno regionas Čilėje. Atnaujinto, modernaus dizaino „Reserva Vitral“ vynų linija atskleidžia kiekvienai vynuogei, išaugintai šioje šalyje, būdingas skonio ir kvapo savybes.

4. Raudonasis sausas vynas DUCA MATTEO PRIMO

Itališkos kilmės nuostabus raudonasis sausas vynas, tinkantis ragauti vienas ir
prie maisto.

Kaina - 2799 Lt / 811 Eur
NAUJIENA
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Kruopštus
procesas

2

„Mounton Cadet“ vyninės vyndariai nuolat tikrina vynuoges, kad parinktų
tinkamiausią jų skynimo datą bei stebi visą vyno gamybos procesą, kad
pagamintas vynas atitiktų aukščiausius kokybės standartus. Vienas jų
šedevrų – vynas, pasižymintis pipirų aromatu!
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1. Raudonasis sausas vynas MOUNTON CADET MEDOC

„Mounton Cadet“ vynynės vyndariai nuolat tikrina vynuoges, kad parinktų tinkamiausią jų skynimo datą bei stebi visą vyno gamybos procesą, kad pagamintas vynas atitiktų aukščiausius kokybės standartus. Šis vynas pasižymi sodria rubino spalva, vyšnių bei serbentų aromatu, uogų skoniu ir ilgu poskoniu.

Kaina - 7075 Lt / 2049 Eur

2. Raudonasis sausas vynas SANTA CRISTINA

„Santa Cristina“ – tai garsiajai Italų vyndarių „Antinori“ šeimai priklausanti vynynė įsikūrusi Toskanoje. Raudonasis vynas gaminamas iš vietinių „Sangiovese“ ir
tarptautinių „Merlot“ vynuogių veislės vynuogių.

Kaina - 3194 Lt / 925 Eur

3. Raudonasis sausas vynas SANTIAGO
DE CHILE
Raudonasis sausas vynas, pagamintas Centriniame
slėnyje, Čilėje. Aromatingas raudonasis vynas, kvepiantis raudonosiomis uogomis – vyšniomis, avietėmis, taip pat jaučiamos mėlynosios slyvos.

Kaina - 1799 Lt / 521 Eur
NAUJIENA
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4. Raudonasis sausas vynas VILLA
ANTINORI TOSCANA

Garsusis „Antinori itališko vyno vardas pasaulyje
linksniuojamas jau daugiau nei 600 metų, todėl neapsiriksite pasirinkę jį prie itališkų mėsos patiekalų.

Kaina - 5999 Lt / 1737 Eur

5. Raudonasis sausas vynas RESERVE
MOUTON CADET

„Mouton Cadet“ – tai šeimos vyninės vynas iš garsiojo Bordo Saint – Emilion regiono, pasižymintis
uogų džemo, šviežių uogų ir prieskonių aromatu,
gervuogių, vyšnių ir pipirų skoniu.

Kaina - 7075 Lt / 2049 Eur
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Gilios tradicijos
Raudonojo vyno gaminimo tradicijos siekia dar II a. pr. Kr., kai pirmuosius vynuogynus
pasodino romėnai ir pradėjo spausti ypatingą vyną, jau tuomet brandintą ąžuolo
statinėse ir laikytą stiklo buteliuose. Tiek amžių praėjo, o Italija vis dar laikoma ,,vyno
šalimi”.
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1. Raudonasis vynas LION‘S HEAD CABERNET SAUVIGNON
Raudonasis sausas vynas, pagamintas PAR, kvepiantis juodaisiais serbentais ir
juodosiomis uogomis. Rekomenduojama patiekti 16 - 18 C prie mėsos, makaronų patiekalų ar sūrių.

2. Raudonasis sausas vynas LION‘S HEAD PINOTAGE

Sodrios violetinės spalvos vynas, kurio aromate susipina braškių, bananų, slyvų
ir prinokusių raudonųjų vyšnių kvapai. Ypač rekomenduojama prie kepto viščiuko ar ėrienos patiekalų.

Kaina - 1799 Lt / 521 Eur

Kaina - 1799 Lt / 521 Eur

NAUJIENA

NAUJIENA

3. Raudonasis pusiau saldus vynas
GOLDEN TREE

Pavadinimas „Golden Tree“, išvertus į lietuvių kalbą,
reiškia „Auksinis Medis“ ir simbolizuoja vynmedį,
kuris Moldovoje iš tiesų yra aukso vertės ir daro didžiulę įtaką šios šalies kultūrai bei tradicijoms.
Raudonasis pusiau saldus vyšnių skonio vynas.

Kaina - 1299 Lt / 376 Eur

4. Raudonasis sausas vynas JUAN GIL
MONASTRELL

5. Raudonasis sausas vynas BELLINGHAM ANCIENT EARTH PINOTAGE

Kaina - 4830 Lt / 1399 Eur

Kaina - 3999 Lt / 1158 Eur

Šis vynas vienerius metus brandintas prancūziškos
medienos ąžuolo statinėse ir nuostabiai dera su itin
ryškaus skonio patiekalais: kietu brandintu sūriu,
ant žarijų skrudinta aviena, kiauliena ar jautiena.

Vynuogės šiam vynui yra renkamos mažo derlingumo vynuogynuose, siekiant atskleisti „Pinotage“
vynuogės savybes. Pusė jų skinama nuo ypač senų
vynmedžių, kita pusė – nuo jaunesnių.

NAUJIENA
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Platus sūrių pasirinkimas MAXIMOS
„Sūrių klube“. Užsukite ir išsirinkite!
Apie viską pagalvota
Leidinyjenurodytos
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galiojaprekybos
prekybostinklo
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Jei leidinyje kainos ir kita informacija apie prekes nesutampa su parduotuvėje esančiomis, prašome leidinyje pateiktas kainas ir informaciją laikyti spaudos klaida.

