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seria select

seria gold
Wina moldawskie



seria winery
Asconi

Fetasca Alba Cabernet-SauvignonMoscato

seria moldawska kraina

Wino gronowe, czerwone, 
młode,

półwytrawne o ciemnym 
czerwonym kolorze, przy-

jemnym owocowym smaku i
zapachu, produkowane z 

odmiany
winogron Merlot.

Wino charakteryzuje się 
niską

kwasowością oraz delikatną 
słodyczą w tle.

Soczyste i pełne w smaku, 
najlepsze do ciast i deserów

Alc. 12%, Poj. 750ml

MerlotPinot Noir
Wino gronowe, czerwone, 

młode, półwytrawne o ciem-
nym  czerwonym kolorze, 
przyjemnym owocowym 

smaku i zapachu, 
produkowane z odmiany 

winogron Pinot Noir. 

Uprawianych w centralnej 
części Mołdawii w pobliżu 

wioski Gearmana.

Soczyste i pełne w smaku.

Alc. 11%, Poj. 750ml

Muscat
Wino gronowe, białe, młode, 
półsłodkie o złotawym kolo-
rze, przyjemnym i łagodnym 
bukiecie świeżego muszkatu, 

produkowane z odmiany 
winogron

Muscat, uprawianych w 
centralnej części Mołdawii w 

pobliżu wioski Gearmana.

Soczyste i pełne w smaku.

Alc. 11%, Poj. 750ml

Wino gronowe, białe, młode, 
półwytrawne o złotawym 
kolorze, przyjemnym kre-

mowym posmaku i zapachu, 
produkowane z odmiany 

winogron Chardonnay, upra-
wianych w  centralnej części 
Mołdawii w pobliżu wioski 

Gearmana.

W smaku wyczuwalne 
aromaty dojrzałych owoców 

tropikalnych z akcentem 
miodu i przypraw.

Soczyste i pełne w smaku.

Alc. 11%, Poj. 750ml

Chardonnay

Wino białe, delikatnie wytrawne 
produkowane z odmian winorośli 
FETEASCA charakterystycznej 

wyłącznie dla Mołdawii i Rumunii.

Wyróżniającą cechą wina jest 
delikatny słomkowy kolor oraz 

aromaty dzikich kwiatów.

Wino doskonale orzeźwiające o 
doskonałym, zbalansowaniu 

smaku.

Alc. 12%, Poj. 750ml

Wysokiej jakości wino białe, 
delikatnie wytrawneprodukowane 
i butelkowane tradycyjną metodą 
ze specjalnie wyselekcjonowanych 

winogron

Chardonnay intryguje wzajemnym 
oddziaływaniem żywych cytrusów. 

Delikatna paleta smaków 
połączona z żółtym jabłkiem oraz 
zieloną gruszką doskonale współgra 
z kwasowością, tworząc cudowną 

wibrację smaków. 

Alc. 13%, Poj. 750ml

Chardonnay

Każda okazja jest warta, aby 
spróbować naszego Moscato
Wino, białe, słodkie o niskiej 

zawartości alkoholu i 
charakterystycznym świeżym i wy-

razistym aromacie białych 
winogron.

Może być serwowane jako 
odświeżający aperitif ale również 
jako dodatek do deserów i świeżych 

owoców.

Alk. 9,5%, Poj.  750 ml

Wysokiej jakości wino czerowne, 
delikatnie wytrawne, produkowane 
i butelkowane tradycyjną metoda 
ze specjalnie wyselekcjonowanych 
winogron.Cabernet-Sauvignon jest 

królem wśród 
wysoko-gatunkowych czerwonych 
win.  Wino stanowi kompleksowe 

połączenie owoców wiśni i mailiny 
oraz dębu, wanilii i przypraw ko-

rzennych. 

Doskonały balans pomiędzy kwaso-
wością i taninami zapewnia niepo-
wtarzalną strukturę wina i niezpo-

mniany finisz. 

Alc. 13%, Poj. 750ml



Twój handlowiec:

seria morteraWina hiszpanskie

Wino z winogron Verdejo z wła-
snych upraw. Blado żółty kolor. 

Czyste i jasne. 

Pachnące aromatem kopru, 
typowym dla tej rodzimej 

odmiany. 

Gładki i trwałe na podniebieniu z 
nutą jabłka i banana

Wino z winogron Tempranillo. Ko-
loru wiśniowo-czerwonego
z atrakcyjnym purpurowym 

refleksem. 

Czyste aromaty czerwonych owo-
ców z nutą lukrecji. 

Na podniebieniu jest mocny i świe-
ży, z wyczówalną 

nutą jagody. 

Montera Tempranillo Montera Verdejo

seria casa terra

MuscatPinot Noir
Wino gronowe, czerwone, młode,

półwytrawne o ciemnym 
czerwonym kolorze, przyjemnym 

owocowym smaku i
zapachu, produkowane z odmiany
winogron Pinot Noir, uprawianych 

w centralnej części Mołdawii w 
pobliżu wioski Gearmana.

Soczyste i pełne w smaku.

Alc. 11%, Poj. 750ml

Wino gronowe, białe, młode, 
półsłodkie o złotawym kolorze, 

przyjemnym i łagodnym bukiecie 
świeżego muszkatu, produkowane 

z odmiany winogron

Muscat, uprawianych w centralnej 
części Mołdawii w pobliżu wioski 

Gearmana.

Soczyste i pełne w smaku.

Alc. 11%, Poj. 750ml

Asconi Polska 
ul. Krzywoustego 6
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