


Asconi to unikatowa winnica zlokalizowana  
w centralnej części Mołdawii, specjalizująca się 
w produkcji win klasy Premium. Areał upraw 
oraz indywidualne podejście do każdego  
produktu są gwarancją najwyższej jakości  
wina i jego powtarzalności.



Muscat Chardonnay
białe, półsłodkie białe, półwytrawne

750 ml     11% obj. 750 ml     11% obj.

Wino gronowe, białe, młode, 
półsłodkie o złotawym kolo-
rze, przyjemnym i łagodnym 
bukiecie świeżego muszkatu, 
produkowane z odmiany wi-
nogron Muscat, uprawianych  
w  centralnej części Mołdawii  
w pobliżu wioski Gearmana.

Soczyste i pełne w smaku.

Wino gronowe, białe, młode, 
półwytrawne o złotawym kolo-
rze, przyjemnym kremowym po-
smaku i zapachu, produkowane 
z odmiany winogron Chardonnay,  
uprawianych w centralnej czę-
ści Mołdawii w pobliżu wioski  
Gearmana.
W smaku wyczuwalne aromaty 
dojrzałych owoców tropikalnych 
z akcentem miodu i przypraw.

Soczyste i pełne w smaku.

Wino serii ASCONI Select Range

Pinot Noir
czerwone, półwytrawne

750 ml     12% obj.

Wino gronowe, czerwone, mło-
de, półwytrawne o ciemnym 
czerwonym  kolorze, przyjem-
nym owocowym smaku i zapa-
chu, produkowane z odmiany 
winogron Pinot Noir, uprawia-
nych w  centralnej części Mołda-
wii w pobliżu wioski Gearmana.

Soczyste i pełne w smaku.

Cabernet 
Sauvignon
czerwone, półsłodkie

750 ml     12% obj.

Wino gronowe, czerwone, 
młode, półsłodkie o ciemnym  
czerwonym  kolorze, przyjem- 
nym owocowym smaku i zapa-
chu, produkowane z odmiany  
winogron Cabernet-Sauvignon,  
uprawianych w  centralnej czę-
ści Mołdawii w pobliżu wioski 
Gearmana.

Soczyste i pełne w smaku, naj-
lepsze do ciast i deserów.



Muscat Chardonnay
białe, półsłodkie białe, półwytrawne

750 ml     11% obj. 750 ml     11% obj.

Muscat to doskonale orzeź-
wiające i bardzo aromatyczne 
wino charakteryzujące się złota-
wym kolorem oraz delikatnym 
i czystym bukietem muszkatu. 
Wśród niespotykanych w in-
nych białych winach aromatów 
poczuć tu również możemy 
skórkę pomarańczy, miód oraz 
kwiat lipy.

Doskonałe jako aperitif oraz 
jako dodatek do deserów.

Chardonnay to doskonale orzeź-
wiające młode i świeże wino 
charakteryzujące się jasno-żół-
tym kolorem oraz delikatnym  
i czystym bukietem owoców cy-
trusowych. Chardonnay to jedna  
z najbardziej szlachetnych od-
mian białej winorośli o wyraźnych 
nutach maślanych i jabłkowych.

Doskonale jako aperitif oraz jako 
dodatek do ryb, sałatek i serów.

Wino serii ASCONI CALEBRO

Cabernet 
Sauvignon
czerwone, półsłodkie

750 ml     12% obj.

Wino charakteryzujące się ciem-
nym pełnym kolorem oraz deli-
katnym, przyjemnym i słodkim 
owocowym zapachem przez który 
przebija się smak i aromat czarnej 
porzeczki, uważany za najinten-
sywniejszy i najgłębszy wśród 
win. Nazywany jest królem wśród 
czerwonych szczepów.

Sprawdzi się doskonale jako ape-
ritif oraz jako dodatek do deserów.

Merlot
czerwone, półwytrawne

750 ml     12% obj.

Wino Merlot charakteryzuje się 
ciemnogranatowym pełnym ko- 
lorem oraz delikatnym i przy-
jemnym owocowym zapachem 
śliwki przez który przebija się 
delikatny smak czekolady i wanilii.

Sprawdzi się jako aperitif oraz 
jako dodatek do wielu potraw. 
Dzięki doskonałemu wyważe-
niu kwasowej nuty i słodyczy 
aromatów czerwonych owoców 
oraz małej zawartości garbni-
ków poczujesz się delikatnie 
zrelaksowany i rozgrzany.

Wino serii ASCONI 
Sol Negru



Cabernet 
Sauvignon
różowe, wytrawne

750 ml    13,5% obj.

Sol Negru  - Black Soil – Czarna Ziemia to 
seria stworzona specjalnie w celu ukazania,  
w możliwie najlepszy sposób, wina z Mołda-
wii. Nasze winogrona uprawiamy na czarnej 
ziemi, która jest bardzo bogata i zawiera uni-
kalne składniki.
Wino o delikatnym różowym kolorze, bardzo 
orzeźwiające i owocowe o wyraźnym aroma-
cie truskawki i maliny. Podawać schłodzone  
w temperaturze ok. 8-10°C.

Wino doskonałe do deserów oraz jako aperitif.

Wino serii ASCONI 
Sol Negru

Merlot
czerwone, wytrawne

750 ml    13,5% obj.

Dobrze zbudowane wino z charakterem,  
o głębokim i intensywnym kolorze śliwki i aro-
matach owoców jagody oraz przypraw. Boga-
te w smaku, wyważone, z nutą wanilii pocho-
dzącej z dębowej beczki.

Wino leżakowane w beczce z amerykańskie-
go dębu przez okres min. 10 miesięcy.
Podawać w temperaturze ok. 16-18°C.

Oprócz czerwonych mięs i dziczyzny, wino to 
można serwować do ostrzejszych, fermento-
wanych serów. Jednak winem tym można się 
również delektować bez posiłku.



Muscat Chardonnay
białe, półsłodkie białe, półwytrawne

750 ml     11% obj. 750 ml     11% obj.

Wino gronowe, białe, młode, 
półsłodkie o złotawym kolorze, 
przyjemnym i łagodnym bukie-
cie świeżego muszkatu, produ-
kowane z odmiany winogron 
Muscat, uprawianych w  cen-
tralnej części Mołdawii w pobli-
żu wioski Gearmana.

Soczyste i pełne w smaku.

Wino gronowe, białe, młode, 
półwytrawne o złotawym kolo-
rze, przyjemnym kremowym po-
smaku i zapachu, produkowane 
z odmiany winogron Chardonnay, 
uprawianych w  centralnej części 
Mołdawii w pobliżu wioski Gear-
mana.
W smaku wyczuwalne aromaty 
dojrzałych owoców tropikalnych 
z akcentem miodu i przypraw.

Soczyste i pełne w smaku.

Wino serii ASCONI Mołdawska Kraina

Cabernet 
Sauvignon
czerwone, półsłodkie

750 ml     12% obj.

Wino gronowe, czerwone, młode, 
półsłodkie o ciemnym czerwonym  
kolorze, przyjemnym owocowym 
smaku i zapachu, produkowane 
z odmiany winogron Cabernet-

-Sauvignon, uprawianych w  cen-
tralnej części Mołdawii w pobliżu 
wioski Gearmana.

Soczyste i pełne w smaku, najlep-
sze do ciast i deserów.

Merlot
czerwone, półwytrawne

750 ml     12% obj.

Wino gronowe, czerwone, mło-
de, półwytrawne o ciemnym 
czerwonym  kolorze, przyjem-
nym owocowym smaku i zapa-
chu, produkowane z odmiany 
winogron Merlot, 
Wino charakteryzuje się niską 
kwasowością oraz delikatną 
słodyczą w tle.

Soczyste i pełne w smaku, naj-
lepsze do ciast i deserów



Pinot Noir
czerwone, półwytrawne

750 ml     12% obj.

Wino gronowe, czerwone, młode, 
półwytrawne o ciemnym czerwo-
nym  kolorze, przyjemnym owo-
cowym smaku i zapachu, pro-
dukowane z odmiany winogron 
Pinot Noir, uprawianych w  cen-
tralnej części Mołdawii w pobliżu 
wioski Gearmana.

Soczyste i pełne w smaku.

Muscat Pinot Noir
białe, półsłodkie czerwone, półwytrawne

750 ml     11% obj. 750 ml     12% obj.

Wino gronowe, białe, młode, 
półsłodkie o złotawym kolorze, 
przyjemnym i łagodnym bukie-
cie świeżego muszkatu, produ-
kowane z odmiany winogron 
Muscat, uprawianych w  cen-
tralnej części Mołdawii w pobli-
żu wioski Gearmana.

Soczyste i pełne w smaku.

Wino gronowe, czerwone, młode, 
półwytrawne o ciemnym czerwo-
nym  kolorze, przyjemnym owo-
cowym smaku i zapachu, pro-
dukowane z odmiany winogron 
Pinot Noir, uprawianych w  cen-
tralnej części Mołdawii w pobliżu 
wioski Gearmana.

Soczyste i pełne w smaku.

Wino serii ASCONI Casa Terra



Muscato Chardonnay
białe, słodkie białe, wytrawne

750 ml    9,5% obj. 750 ml     13% obj.

Każda okazja jest warta, aby 
spróbować naszego Moscato
Wino, białe, słodkie o niskiej 
zawartości alkoholu i charak-
terystycznym  świeżym i wyra-
zistym aromacie białych wino-
gron. 

Może być serwowane jako od-
świeżający aperitif ale rów-
nież jako dodatek do deserów i 
świeżych owoców.

Delikatne białe, wytrawne  wino 
produkowane w 100% z wino-
gron odmiany Chardonnay. Bo-
gate w smaku, delikatne i wy-
ważone, świeże i żywe z nutą 
owoców tropikalnych oraz aro-
matem kwiatów dzikiego berbe-
rysu.

Wino podaje się do białych mięs. 
Może również być serwowane do 
delikatnych serów i makaronów 
oraz jako aperitif.

Wino serii New Asconi

Riesling 
białe, półwytrawne

750 ml   12,5 % obj.

Wino białe, półwytrawne cha-
rakteryzujące się żółtym kolorem, 
delikatnym i czystym bukietem, 
miękkością i aromatycznością z 
mineralnymi nutami.
Wino doskonale orzeźwiające o 
zbalansowaniu smaku i niezapo-
mnianym finiszu. 

Doskonałe do sałatek, ryb i serów.

Feteasca 
Alba
białe, wytrawne

750 ml     12% obj.

Wino białe, delikatnie wytrawne 
produkowane z odmiany wino-
rośli FETEASCA ALBA charakte-
rystycznej dla dawnych terenów 
Besarabii, a dzisiejszej Mołdawii i 
Rumunii.
Wyróżniającą cechą wina jest de-
likatny słomkowy kolor oraz in-
tensywne aromaty dzikich kwia-
tów.
Wino doskonale orzeźwiające 
o doskonałym, zbalansowaniu 
smaku.



Merlot
czerwone, wytrawne

750 ml   13,5 % obj.

Wino czerwone, wytrawne 
produkowane i butelkowane 
tradycyjną metodą z wyselek-
cjonowanych winogron, cha-
rakteryzujące się elegancką 
czerwienią, miękkością, aroma-
tycznością i owocowym sma-
kiem.
Wino stanowi kompleksowe 
połączenie owoców śliwki oraz 
czekolady i wanilii. 
Doskonały balans pomiędzy 
kwasowością i taninami zapew-
nia niepowtarzalną strukturę 
wina i niezapomniany finisz.

Doskonałe do mięs, steków i 
serów.

Cabernet 
Sauvignon 
czerwone, wytrawne

750 ml     13% obj.

Wino o mocno dojrzałym rubi-
nowym kolorze. Cabernet Sau-
vignon uwydatnia wspaniały, 
głęboki i soczysty bukiet czarnej 
śliwki.
W połączeniu z głębokim aroma-
tem maliny i czarnej wiśni, wino 
to charakteryzuje się doskonałą 
strukturą, delikatnym i wyważo-
nym balansem oraz wdziękiem.
Najlepiej serwować w tempera-
turze ok. 18°C.
 
Oprócz czerwonych mięs i dzi-
czyzny, wino to można serwować 
do ostrzejszych, fermentowanych 
serów. Jednak winem tym moż-
na się również delektować bez  
posiłku.



Merlot Cabernet
Sauvignon czerwone, wytrawne
czerwone, wytrawne

750 ml    13,5% obj.
750 ml     13% obj.

Wytrawne wino produkowane 
tradycyjną metodą z  wyselek-
cjonowanych winogron.  
Charakteryzuje się elegancką 
czerwienią, miękkością, aroma-
tycznością i owocowym sma-
kiem. Stanowi kompleksowe 
połączenie owoców śliwki oraz 
czekolady i wanilii. 
Doskonały balans pomiędzy 
kwasowością i taninami zapew-
nia niepowtarzalną strukturę 
wina i niezapomniany finisz. 

Idealne do duszonych i pieczo-
nych czerwonych mięs, serów 
oraz jako wino bankietowe

wino produkowane tradycyjną 
metodą z  wyselekcjonowanych 
winogron.  
Cabernet-Sauvignon jest królem 
wśród wysoko gatunkowych 
czerwonych win. Stanowi kom-
pleksowe połączenie owoców 
wiśni i maliny oraz dębu, wanilii i 
przypraw korzennych.
Doskonały balans pomiędzy kwa-
sowością i taninami zapewnia 
niepowtarzalną strukturę wina i
Niezapomniany finisz.

Idealne do duszonych i pieczo-
nych czerwonych mięs, serów 
oraz jako wino bankietowe

Wino serii ASCONI Uneori Sometimes

Asconi Noble Wine

Feteasca Neagra
czerwone, wytrawne

750 ml     14 % obj.

To limitowana edycja doskonałego wina wytrawnego wytwarzanego z lokalnej odmiany  
winorośli Fetasca-Neagra.
Jest to dobrze zbudowane wino z charakterem, o głębokim i intensywnym kolorze i rozma-
itych aromatach. Intensywnie owocowy nos oraz korzenne i skurzane aromaty dają niepo-
wtarzalną możliwość  odkrywania tej endemicznej odmiany winorośli. 
Wino leżakowane w beczce z francuskiego i amerykańskiego dębu przez okres minimum  
10 miesięcy z potencjałem do dłuższego leżakowania w butelce. 

Idealne do mięs i dziczyzny, ostrych fermentowanych serów.



Pinot Grigio Chardonnay
różowe, wytrawne białe, wytrawne

750 ml     12% obj. 750 ml    12,5% obj.

To orzeźwiający róż w kolorze 
arbuza z kwiatowym aromatem 
przechodzącym w nuty maliny, 
melona i brzoskwini. Bardzo 
orzeźwiające z lekką konsysten-
cją i aromatem dojrzałych owo-
ców truskawki i maliny, z odro-
biną śmietanki.

Jak pierwsza inspiracja lata, to mło-
de Chardonnay pięknie otwiera  
się w kieliszku nutami gruszek, 
białych czereśni i brzoskwiń. 
Owocowy smak doskonale współ- 
gra na palecie z mineralną świeżo-
ścią i orzeźwiającą kwasowością. 

Wino serii ASCONI June

Cabernet Suvignon 
Merlot
Feteasca Neagra
czerwone, wytrawne

750 ml     13% obj.

Wino to objawia się królewskim 
odcieniem czerwono-fioleto-
wego koloru, który kryje w sobie 
prawdziwą eksplozję przejrza-
łych jagód. Aromaty czarnych i 
czerwonych owoców przesyco-
ne zapachem papryki. Szeroka 
gama smaków, w tym czarna 
porzeczka, jeżyna, czereśnia, 
śliwka i czerwone jagody oraz 
zrównoważony i delikatny smak 
dopełniają odcienie delikatnej 
śmietanki.



www.asconipolska.pl


