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Trudno o bardziej uniwersalny a zarazem elegancki prezent niż dobre wino. W DELiWINA 

można liczyć na atrakcyjne, oryginalne i unikatowe butelki od najbardziej utalentowanych 

i poważanych producentów win na świecie.

Jak co roku spośród naszego coraz bogatszego portfolio proponujemy te wina, które naszym 

zdaniem idealnie sprawdzą się w roli tegoroczych prezentów. Dla ułatwienia wyboru, wina 

podzieliliśmy na trzy kategorie cenowe:

- wina standard < 50 zł

- wina premium <100 zł

- wina VIP ≥ 100 zł

do których można dobrać eleganckie opakowania kartonowe lub drewniane na za zasadzie

MIX & MATCH.

Mogą też Państwo skorzystać z gotowych zestawów prezentowych, składajacych się z win

w oryginalnych opakowaniach producenta.

Co roku współpracujemy w zakresie prezentów firmowych z przedsiębiorstwami wszelkich

branż i rozmiarów. Wiele z nich jest już naszymi długoletnimi Klientami, co uważamy za swoją 

najlepszą rekomendację i źródło osobistej satysfakcji. Dlatego wierzymy, że spełnimy rów-

nież Państwa oczekiwania i już teraz serdecznie zapraszamy do kontaktu.
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Fuente Verde Macabeo 
2016

Kraj / region: Hiszpania / Cariñena
Producent: Bodegas y Viñedos Monfil
Apelacja: DOP Cariñena
Szczepy: 100% Macabeo

Wino o delikatnie słomkowym kolorze, 
pełne czystych, intensywnych aroma-
tów kruchego jabłka oraz soczystych 
moreli. W ustach wino jest żywe, 
odświeżające, pełne owocu
i nut kwiatowych.

Fuente Verde 
Tempranillo / Garnacha
2016

Kraj / region: Hiszpania / Cariñena
Producent: Bodegas y Viñedos Monfil
Apelacja: DOP Cariñena
Szczepy: 60% Garnacha, 
40% Tempranillo

Wino o aromatach wiśni połączonych 
z delikatnymi nutami fiołka. W winie 
dominuje świeżość i owocowość. 
Wino przyjemne, nieskomplikowane, 
z łagodnymi taninami i czarnym owo-
cem w ustach oraz całkiem długim, 
przyjemnym zakończeniem.

0,75 l

wytrawne

czerwone

FUE0216

0,75 l

wytrawne

białe

FUE0116

20

Wina 
standard

< 50 zł

zł
20
zł
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Colosi Bianco 2016

Kraj / region: Włochy / Sycylia
Producent: Cantine Colosi
Apelacja: IGP Terre Siciliane
Szczepy: 40% Inzolia, 40% Catarratto,
20% Grillo

Podręcznikowy blend lokalnych sycylij-
skich odmian białych - Inzolia, Grillo i
Cataratto. Lekko słomkowy, połyskliwy 
kolor, aromaty polnych kwiatów i miodu
akacjowego. W ustach cytrusowe 
i orzeźwiające dzięki przyjemnej kwa-
sowości. Delikatna, krągła tekstura oraz 
zapachy świeżych owoców w finiszu.

Colosi Rosso 2015

Kraj / region: Włochy / Sycylia
Producent: Cantine Colosi
Apelacja: IGP Terre Siciliane
Szczepy: 85% Nero d’Avola, 
15% Nerello Mascalese

Wino wyprodukowane z lokalnych, 
sycylijskich odmian Nero d’Avola 
oraz Nerello Mascalese. Żywy, 
rubinowy i nasycony kolor oraz 
intensywne aromaty owoców leśnych 
i truskawek. Typowy dla Sycylii 
bardzo owocowy zapach oraz lekka 
garbnikowa struktura.

0,75 l

wytrawne

czerwone

CCO0515

0,75 l

wytrawne

białe

CCO0416

Père et Fils 
Chardonnay-Viognier 2016

Kraj / region: Francja / Langwedocja
Producent: Laurent Miquel
Apelacja: IGP Pays d’Oc
Szczepy: 65% Chardonnay, 
35% Viognier

Wino o aromatach cytrusów, jabłka, 
moreli i brzoskwini, z delikatnymi nutami 
kwiatów i owoców egzotycznych. Wcze-
śnie zebrane Chardonnay nadaje palecie 
świeżych smaków cytryny i białych 
owoców. Wino bardzo świeże, owoco-
we, z przyjemną kwasowością, delikatną 
mineralnością i świeżym zakończeniem.

Père et Fils Cabernet
Sauvignon-Syrah 2016

Kraj / region: Francja / Langwedocja
Producent: Laurent Miquel
Apelacja: IGP Pays d’Oc
Szczepy: 60% Cabernet Sauvignon,
40% Syrah

Wino o zapachu czarnej porzeczki, 
ciemnych jagód, przypraw i lukrecji. 
W ustach jest całkiem bogate i zło-
żone, pełne smaków dojrzałych śli-
wek, czarnej porzeczki i czerwonych 
owoców, połączonych z delikatnymi, 
miękkimi i krągłymi taninami.

0,75 l

wytrawne

białe

MIQ0116

0,75 l

wytrawne

czerwone

MIQ0316

25
zł

25
zł

30
zł

30
zł
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Père et Fils 
Syrah-Grenache 2016

Kraj / region: Francja / Langwedocja
Producent: Laurent Miquel
Apelacja: IGP Pays d’Oc
Szczepy: 70% Syrah, 30% Grenache

Wino z przewagą Syrah o zapachu 
dojrzałych czerwonych owoców, 
mokki i ziół. W ustach gładkie
i intensywnie owocowe 
z nutami tymianku.

Père et Fils 
Sauvignon Blanc 2016

Kraj / region: Francja / Langwedocja
Producent: Laurent Miquel
Apelacja: IGP Pays d’Oc
Szczepy: 100% Sauvignon Blanc

To świeże, lekkie wino pełne jest 
aromatów owoców cytrusowych, 
typowych nut marakui i delikatnych 
nut białego pieprzu. W ustach jest 
delikatne, przyjemnie mineralne
i cudownie owocowe.  

0,75 l

wytrawne

czerwone

MIQ0216

0,75 l

wytrawne

białe

MIQ2016

30
zł

30
zł
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Doña Dominga
Chardonnay-Semillon 2016

Kraj / region: Chile / Colchagua Valley
Producent: Viña Casa Silva
Apelacja: DO Colchagua
Szczepy: 85% Chardonnay, 
15% Semillon

Doña Dominga 
Cabernet Sauvignon
Carménère 2016

Kraj / region: Chile / Colchagua Valley
Producent: Viña Casa Silva
Apelacja: DO Colchagua
Szczepy: 70% Cabernet Sauvignon,
30% Carménère

W zapachu intensywne, pełne dojrza-
łego czerwonego owocu, toffi i delikat-
nych nut białego pieprzu. W smaku  
soczyste, przepełnione aromatami 
wiśni, czereśni, dojrzałej czarnej  
porzeczki i przypraw. 

0,75 l

wytrawne

czerwone

DMG0116

0,75 l

wytrawne

białe

DMG0216

35
zł

35
zł

Wino o aromatach owoców cytruso-
wych, jabłka, owoców tropikalnych 
i kwiatów. W smaku delikatne, 
świeże, owocowe, z przyjemną kwa-
sowością i lekko pikantną końców-
ką. Wino bardzo dobrze zrównowa-
żone, złożone i eleganckie.
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Tariquet 
Chardonnay 2016

Kraj / region: Francja / Gaskonia
Producent: Domaine du Tariquet
Apelacja: IGP Côtes de Gascogne
Szczepy: 100% Chardonnay

Jest to wino delikatne, ale z mocną 
strukturą. W zapachu subtelne 
aromaty świeżego jabłka, dojrzałych 
cytryn, kwiatów, śmietanki i wanilii. 
W smaku na początku bardzo świeże 
i intensywnie owocowe, następnie 
pojawiają się przyjemne, delikatne 
aromaty tostów, migdałów i wanilii.

Tariquet 
Sauvignon Blanc 2016

Kraj / region: Francja / Gaskonia
Producent: Domaine du Tariquet
Apelacja: IGP Côtes de Gascogne
Szczepy: 100% Sauvignon Blanc

Wino o intensywnym aromacie 
cytrusów, zielonej trawy, owoców 
tropikalnych i kwiatów. W ustach 
łagodne, bardzo świeże i harmonijne, 
pełne aromatów cytrusów, agrestu 
z delikatnymi nutami brzoskwiń i ma-
rakui. W końcówce przyjemnie zio-
łowe, z delikatnymi nutami przypraw 
korzennych i lekką słodyczą. 

0,75 l

wytrawne

białe

TAR0416

0,75 l

wytrawne

białe

TAR0316

40
zł

40
zł

Pinot Grigio 2016

Kraj / region: Włochy / Trydent 
- Górna Adyga
Producent: Cantina Tramin
Apelacja: Alto Adige DOC
Szczepy: 100% Pinot Grigio

Aromaty miodu, papai, polnych 
kwiatów, dojrzałych jabłek. Odmiana 
Pinot Grigio pochodzi z Burgundii i jest 
spokrewniona z Pinot Bianco i Pinot 
Nero. Daje wina o wysokiej intensyw-
ności aromatów, często kolor wpada 
w złoto-bursztynowe refleksy.

Merlot 2016

Kraj / region: Włochy / Trydent 
- Górna Adyga
Producent: Cantina Tramin
Apelacja: Alto Adige DOC
Szczepy: 100% Merlot

Wino o rubinowej barwie, żywio-
łowych, atrakcyjnych i owocowych 
aromatach dopełnionych eleganckim 
aksamitnym finiszem.

0,75 l

wytrawne

białe

CTR0116

0,75 l

wytrawne

czerwone

CTR1516

45
zł

45
zł
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Wina 
premium

< 100 zł

Chardonnay Natal 2012

Kraj / region: Argentyna / Mendoza
Producent: Alpamanta
Apelacja: DO Mendoza
Szczepy: 100% Chardonnay

Chardonnay, które nie tylko zachwca,  
ale wręcz obezwładnia dojrzałym, eg-
zotycznym bukietem. Aromaty gruszek, 
brzoskwiń, ananasa, miodu, marakui. 
Rocznik 2012 jest w tej chwili w apo-
geum swoich możliwości, fermentowane 
w kadzi stalowej - w ustach pozostawia 
przyjemne uczucie świeżości, co jest 
nieoczywiste, po tak słodkim zapacho-
wym wstępie. Zadziwia cytrusowym 
i oczyszczajcym finiszem.

Malbec Natal 2014

Kraj / region: Argentyna / Mendoza
Producent: Alpamanta
Apelacja: DO Mendoza
Szczepy: 100% Malbec

Malbec o bardzo czystym, jednocześnie 
ziołowym ale i bardzo soczystym,
owocowym bukiecie. Nasycony, ciemny 
kolor, zapachy skóry zwierzęcej, wę-
dzonych owoców, jeżyn, derenia, malin, 
pieprzu. Rozbudowany smak ale przede 
wszystkim szorstkie, bardzo typowe dla 
tej odmiany wyraźne taniny, cierpkie 
garbniki, które dają wrażenie niemal 
piaszczystej tekstury.

0,75 l

wytrawne

białe

ALP0112

0,75 l

wytrawne

czerwone

ALP0214

50
zł

50
zł
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Riverlore 
Sauvignon Blanc 2017

Kraj / region: Nowa Zelandia / 
Marlborough
Producent: Wairau River
Apelacja: Marlborough
Szczepy: 100% Sauvignon Blanc

W zapachu klasycznie aromatyczne 
– papaja, mango, świeże zielone jabłko, 
cytrusy, świeżo skoszona trawa, pędy 
czarnej porzeczki. W smaku przyjemnie 
mineralne, pełne owocu, lekko tłustawe 
i całkiem długie.

Riverlore 
Pinot Noir 2014

Kraj / region: Nowa Zelandia / 
Marlborough
Producent: Wairau River
Apelacja: Marlborough
Szczepy: 100% Pinot Noir

Wino o ładnej rubinowej barwie.  
W zapachu pełne aromatów czerwo-
nych owoców – truskawek, żurawin, 
wiśni. W ustach pełnia owocu a do tego 
delikatne nuty białego pieprzu. Wino 
jest dość lekkie, z delikatnie wyczuwal-
ną taniną i z przyjemnym owocowym 
zakończeniem.

0,75 l

wytrawne

czerwone

WAI0414

0,75 l

wytrawne

białe

WAI0117

Riesling 
Kabinett Graacher
Himmelreich 2015

Kraj / region: Niemcy / Dolina Mozeli
Producent: Weingut Max Ferd. Richter
Apelacja: QmP
Szczepy: 100% Riesling

Wino delikatne i soczyste. 
Smakuje jabłkiem, limonką i agrestem. 
Intensywne, mineralne i bogate. 
Wino „gaszące pragnienie” 
o znakomitej równowadze między 
słodyczą a kwasowością.

0,75 l

wytrawne

białe

RIC0315

Primitivo Riserva 2012

Kraj / region: Włochy / Apulia
Producent: Azienda Agricola  
Pasquale Petrera 
Apelacja: DOC Gioia del Colle
Szczepy: 100% Primitivo

W zapachu intensywne, o aromatach 
dojrzałych owoców, lekko opalonego 
drewna i przypraw. W smaku dojrzałe 
czereśnie, śliwki, nuty jeżyn i morw 
oraz goździków i kakao. Pozostawia 
posmak prażonego migdału, typowe-
go dla Primitivo z Gioia del Colle.

0,75 l

wytrawne

czerwone

FAT0212

60
zł

60
zł

70
zł

70
zł



Pouilly Fumé
Mademoiselle de T 
2016

Kraj / region: Francja / Dolina Loary
Producent: Château de Tracy 
Apelacja: AOC Pouilly Fumé
Szczepy: 100% Sauvignon Blanc

Wino o charakterystycznym, świeżym, 
złożonym bukiecie z nutami grejpfruta, 
agrestu, soczystej cytryny i owoców 
egzotycznych. W smaku wino jest 
świeże, bardzo owocowe, chrupkie.  
Na pierwszym planie mamy owoce cy-
trusowe, trochę agrestu i zielonej, świe-
żej, majowej trawy, a w głębi delikatne 
nuty owoców egzotycznych. Wino 
bogate i złożone, z wysoką, odświeżają-
cą kwasowością i mineralnością.

0,75 l

wytrawne

białe

TRA0616

Allende 2009

Kraj / region: Hiszpania / Rioja
Producent: Finca Allende
Apelacja: DOCa Rioja
Szczepy: 100% Tempranillo

W nosie królują aromaty owoców 
leśnych, które delikatnie łączą się 
z nutami dębu, cedru i tytoniu. 
W ustach bardzo owocowe, żywe 
i świeże, o dużej intensywności 
i wspaniałej równowadze. Wino 
poważne, eleganckie, łączące świeży 
owoc i elegancką strukturę. Wino 
o dużym potencjale starzenia.

0,75 l

wytrawne

czerwone

FAL0109

80
zł

80
zł

12
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Vacqueyras 
Azalaïs 2012

Kraj / region: Francja / Dolina Rodanu
Producent: Domaine Le Sang des Cailloux
Apelacja: AOC Vacqueyras
Szczepy: 70% Grenache, 20% Syrah,
7% Mourvèdre, 3% Cinsault

Wino o lśniącym purpurowym kolorze. 
Na początku lekko stajennie-mięsi-
ste, a po krótkiem czasie oczarowuje 
aromatami owoców leśnych, słodkich 
jeżyn i czereśni połączonych z lukrecją, 
odrobiną dymu i aromatami ziół. Wino 
złożone, o pełnym ciele, aksamitnej 
strukturze, z gładkimi taninami i długim 
soczystym finiszu.

Gewurztraminer 
2014

Kraj / region: Francja / Alzacja
Producent: Maison Trimbach
Apelacja: AOC Alsace
Szczepy: 100% Gewurztraminer

Bardzo wyrazisty aromat gałki 
muszkatołowej, płatków różanych, 
liczi, dojrzałych gruszek i cynamonu. 
Czyste i mineralne, płynie orzeźwiają-
cą materią przez kubki smakowe po-
zostawiając lekko pikantną końcówkę. 
W finiszu więcej nut kwiatowych,
peklowanego imbiru i nektarynki.

0,75 l

wytrawne

czerwone

CAI0112

0,75 l

wytrawne

białe

TRI0414

90
zł

90
zł
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Wina 
VIP

≥ 100 zł

Clos de Lunes, 
Lune d’Argent 2016

Kraj / region: Francja / Bordeaux
Producent: Domaine de Chevalier
Apelacja: AOC Bordeaux
Szczepy: 70% Semillon, 30% Sauvignon Blanc

0,75 l

wytrawne

białe

BMAN10916

100
zł

Wino charakteryzuje delikatny żółto-słomkowy kolor z zielonymi refleksa-
mi. W nosie pojawiają się wyraźne nuty miodu akacjowego i kwiatów lipy. 
Sauvignon jest odpowiedzialny za egzotyczne aromaty owocowe, takie 
jak liczi, mango, marakuja oraz cytrusową świeżość. Semillon dostarcza 
głębszej mineralności i akcentów kwiatowych.
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Ama Chianti 
Classico 2014

Kraj / region: Włochy / Toskania
Producent: Castello di Ama
Apelacja: Chianti Classico DOCG
Szczepy: 96% Sangiovese, 4% Merlot

Typowe dla odmiany wyjątkowo owocowe, nasycone aromatem 
wiśni, nuty zapachowe. Poza tym sporo korzennych przypraw, 
pieprzu cayenne, akcenty kwiatowe i ściółki leśnej.

0,75 l

wytrawne

czerwone

CDA0114

0,75 l

wytrawne

białe

FUI0214

Château Fuissé Tête de Cru 2014

Kraj / region: Francja / Burgundia
Producent: Château Fuissé
Apelacja: AOC Pouilly Fuissé
Szczepy: 100% Chardonnay

Wino o złożonym bukiecie pełnym aromatów drożdży, 
orzechów, cytrusów i kwiatów. W ustach jest świeże, bo-
gate, eleganckie i przyjemnie mineralne. Pełne dojrzałego 
owocu, dobrze zintegrowanego z delikatną beczką.

125
zł

100
zł
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Châteauneuf-du-Pape 
La Bernardine 2014

Kraj / region: Francja / Dolina Rodanu
Producent: M. Chapoutier
Apelacja: AOC Châteauneuf-du-Pape
Szczepy: Grenache, Syrah, Mourvèdre

CHAP0714

0,75 l

wytrawne

czerwone

Wspaniałe wino o intensywej, karmazynowej barwie. W nosie subtelne, pełne bogatych 
aromatów czarnych porzeczek i śliwek stopniowo ustępujacych palonej kawie z cynamo-
nem i wiśniom. W ustach pikantne od lukrecji i pełne owoców.

150
zł
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Brunello di Montalcino 2012

Kraj / region: Włochy / Toskania
Producent: Azienda Agricola Talenti
Apelacja: Brunello di Montalcino DOCG
Szczepy: 100% Sangoviese

Wyrazisty rubinowy kolor o pomarańczowej poświacie. 
Wino o bogatym, pełnym i lekko pikantym bukiecie 
i zdecydowanym choć aksamitnym smaku z eleganckimi, 
słodkimi taninami.

TAL0112

0,75 l

wytrawne

czerwone

0,75 l

wytrawne

białe

VIL1315

Condrieu DePoncins 2015

Kraj / region: Francja / Dolina Rodanu
Producent: Domaine François Villard
Apelacja: AOC Condrieu
Szczepy: 100% Viognier

Wino o złotym kolorze. W zapachu bardzo aromatyczne, mineral-
ne, kwiatowo-owocowe. Pojawiają się słodkie brzoskwinie, morele, 
z nutami dębu, prażonych migdałów i anyżu. W smaku żywe, 
pięknie owocowo-kwiatowe, z nutami brzoskwiń, ananasa, banana, 
karmelu, toffi. Wino złożone, eleganckie, bogate i bardzo skoncen-
trowane, z lekką taniną, o sporym ciele, długim finiszu i potencjale 
starzenia ok. 15 lat.

200
zł

175
zł
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Barolo 2013

Kraj / region: Włochy / Piemont 

Producent: Azienda Agricola Elio Altare
Apelacja: Barolo DOCG
Szczepy: 100% Nebbiolo

Intensywna rubinowa barwa o fioletowych 
przebłyskach. Dominuja aromaty
drobnych czerwonych owoców jak maliny, 
czerwone porzeczki, dzika róża, które
potem ustępują lukrecji i nutom pikantnym. 
W ustach eleganckie, o miękkich taninach
i długim finiszu.

Château Batailley 2011

Kraj / region: Francja / Bordeaux
Producent: Borie Manoux
Apelacja: AOC Pauillac
Szczepy: 75% Cabernet Sauvignon,
22% Merlot, 2% Cabernet Franc, 
1% Petit Verdot

Wspaniałe, bardzo eleganckie i złożone 
wino. Pełne aromatów dojrzałych czar-
nych porzeczek, śliwek, jeżyn, cedru 
i jesiennych liści. Bogata paleta, pełna 
owoców, o pięknej strukturze i idealnej 
harmonii, a wszystko to trwa i trwa w de-
likatnym, świeżym i aromatycznym finiszu.

BAT10511

0,75 l

wytrawne

czerwone

EAL0613

0,75 l

wytrawne

czerwone

0,75 l

wytrawne

białe

JNG0214

Chassagne-Montrachet 
1er Cru Les Chevenottes 
2014

Kraj / region: Francja / Burgundia
Producent: Domaine Jean-Noël Gagnard
Apelacja: AOC Chassagne-Montrachet 
1er Cru
Szczepy: 100% Chardonnay

Wino o aromatach limonki, orzechów 
i masła, z mineralnymi nutami kruszo-
nej skały. W ustach skoncentrowane 
i gładkie z żywą kwasowością i bogatym 
bukietem owoców.

250
zł

250
zł

225
zł



Hermitage Monier 
de la Sizeranne 2011

Kraj / region: Francja / Dolina Rodanu
Producent: M. Chapoutier
Apelacja: AOC Hermitage
Szczepy: 100% Syrah

CHAP0411

0,75 l

wytrawne

czerwone

Głęboki bordowy odcień z fioletowymi przebłyskami. W nosie aromatyczne, pełne czerwonych 
owoców, malin, czarnej porzeczki i odrobiny lukrecji. W ustach zdecydowane, krągłe, elganckie 
i skoncentrowane z łagodnymi taninami. Finisz ma nuty czarnych porzeczej, malin i pieprzu.

300
zł

19
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Torebki Pudełka
z okienkiem 
i uchwytem

Dostępne  
wielkości:

Dostępne  
wielkości:

Dostępne  
wielkości:

Opcje 
kolorystyczne:

Opcje 
kolorystyczne:

Opcje 
kolorystyczne:

Pudełka
z otwieranym 
przodem

Pudełka
z otwieraną 
górą

Dostępne  
wielkości:

Opcje 
kolorystyczne:

KKN001

KKN007 KKN010

KKN004

KKN002

KKN008 KKN011

KKN005

KKN003

KKN009 KKN012

KKN006

9 zł

11 zł

14 zł

5 zł

10 zł

12 zł

11 zł

14 zł

17 zł

8 zł

12 zł

13 zł
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Dostępne wzory:

Dostępne  
wielkości:

Pudełka
z nadrukiem

KKN019

KKN020

17 zł

20 zł

Pudełko „duo” 
z nadrukiem

Pudełko „linie”

Dostępne  
wielkości:

Dostępne  
wielkości:

Opcje 
kolorystyczne:

Opcje 
kolorystyczne:

KKN013 KKN016

KKN014 KKN017

KKN015 KKN018

13 zł

19 zł

22 zł

11 zł

14 zł

17 zł
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Opcje 
kolorystyczne:

Pudełka 
z przezroczystym 
wieczkiem

Opcja wieczka 
w gwiazdki

Dostępne  
wielkości:

KKN021

KKN022

KKN023

19 zł

25 zł

29 zł

Opcje 
kolorystyczne denka:

Opcje 
kolorystyczne wieczka:

Pudełka 
z pełnym  
wieczkiem

Dostępne  
wielkości:

KKN024

KKN025

29 zł

32 zł
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Dostępne wielkości:

• duża 250 x 370 x 100/150 mm

• średnia 200 x 290 x 80/130 mm

• mały 150 x 220 x 60/110 mm

Dostępne wielkości:

• duży 350 x 254 x 120 mm

• średni 330 x 190 x 110 mm

• mały 190 x 140 x 100 mm

Prostokąt

Opcje 
kolorystyczne:

KKN026

KKN029

KKN027

KKN030

KKN028

KKN031

11 zł

14 zł

14 zł

19 zł

18 zł

19 zł

Opcje 
kolorystyczne:

Kolor czerwony i niebieski  
tylko w rozmiarach 
mały i średni.

Gwiazda
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Tuba

Dostępne  
wielkości:

WOWT

24 zł

Kuferek

Dostępne  
wielkości:

WOWC01

32 zł

Skrzynka

Dostępne  
wielkości:

WOWB01

WOWB02

WOWB03

WOWB01PX

16 zł

22 zł

23 zł

32 zł

(przezroczyste
wieczko)



Zestawy
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Côtes-du-Rhône 
Belleruche 2016
+ pudełko

Kraj / region: Francja / Dolina Rodanu
Producent: M. Chapoutier
Apelacja: AOC Côtes-du-Rhône
Szczepy: Grenache, Syrah 

Wino o bordowej barwie, w nosie aromaty 
czarnej porzeczki i malin z nutami białego 
pieprzu. W ustach soczyste, mocne, owoco-
we, lekko palone, o jedwabistych i delikat-
nych garbnikach.

0,75 l

wytrawne

czerwone

ZP-1701

0,75 l

wytrawne

białe

ZP-1702

Prosecco Valdobbiadene
Superiore brut DOCG
+ pudełko

Kraj / region: Włochy / Veneto
Producent: De Faveri Spumante
Apelacja: Prosecco Valdobbiadene DOCG
Szczepy: 100% Glera

Wino pełne aromatów zielonego jabłka, 
soczystego melona i delikatnych nut
szafranu. W ustach złożone, cudownie 
owocowe, aksamitne, z delikatną nutą
słodyczy, którą temperuje precyzyjna 
i przyjemnie odświeżająca, pachnąca 
górskim powietrzem kwasowość.

60
zł

60
zł
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0,75 l

wytrawne

białe

ZP-1703

0,75 l

wytrawne

białe

ZP-1704

Crémant de Limoux
‘Elixir’ brut 2012 
+ pudełko

Kraj / region: Francja / Langwedocja
Producent: Antech Limoux
Apelacja: AOP Crémant de Limoux
Szczepy: 60% Chardonnay, 20% Chenin, 
10% Mauzac, 10% Pinot Noir

Słomkowa barwa z pięknymi refleksami i delikat-
nymi bąbelkami. W nosie eleganckie, pełne mocy 
i jednocześnie finezji. Łączy nuty miodu, pyłków oraz 
kandyzowanych owoców. Całość orzeźwiona mine-
ralnością, jaką wnosi Chenin. W ustach pikantne, 
mineralne i owocowe. Wyczuwalne są tu aromaty 
gruszek, fig i orzechów. Finisz czysty i wyrafinowany.

Crozes Hermitage Les
Meysonniers Blanc 2015  
+ pudełko

Kraj / region: Francja / Dolina Rodanu
Producent: M. Chapoutier
Apelacja: AOC Crozes Hermitage
Szczepy: 100% Marsanne

Crozes Hermitage o jasno żółtej barwie 
z zielonymi refleksami i połyskiem, 
o aromatach pigwy, piwonii i prażonych 
migdałów. W ustach świeże, jędrne, 
eleganckie.

100
zł

100
zł
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0,75 l

wytrawne

białe

ZP-1705

Champagne Pol Roger 
brut Réserve NV + pudełko

Kraj / region: Francja / Champagne
Producent: Champagne Pol Roger
Apelacja: AOC Champagne
Szczepy: 33% Chardonnay, 33% Pinot Meunier, 
33% Pinot Noir

Pol Roger Brut Réserve, tzw. „White Foil” jest podsta-
wowym winem producenta, jego wizytówką. Jest to 
wino o pięknym słomkowym kolorze, w kieliszku powoli 
uwalniającym drobne bąbelki. W zapachu jest mocne, 
świeże, okazując najpierw aromaty cutrusowo-jabłkowe, 
a następnie aromaty kwiatowe, które z kolei ustępują 
miejsca nutom wanilii i brioszki. W ustach smaki gotowa-
nych owoców (dżem z pigwy, moreli), skórki pomarańczy 
łączą się z nutami wosku pszczelego, miodu akacjowego 
i przypraw korzennych jak kardamon i anyż.

0,75 l

półsłodkie

białe

ZP-1706

Champagne Pol Roger Rich 
Demi Sec NV + pudełko

Kraj / region: Francja / Champagne
Producent: Champagne Pol Roger
Apelacja: AOC Champagne
Szczepy: 33% Chardonnay, 33% Pinot Meunier, 
33% Pinot Noir

Cuvée Rich ma wspaniały złoty kolor z dyskretnymi miedzianymi 
przebłyskami. W nosie z początku wino jest czyste, eleganc-
kie i otwarte, następnie pojawiają się nuty suszonych owoców, 
zmysłowych zapachów kwiatów, zapachów drewna oraz delikatna 
nuta roślinna, po czym pojawiają się aromaty przypraw i delikatne 
nuty słodyczy. W ustach bogate, potężne, złożone i pieknie 
zrównoważone. Pełne aromatów owocowych i nut przypraw 
korzennych. Słodycz jest dobrze zharmonizowana z pozostałymi 
elementami i nie wpływa dominująco na charakter wina.

200
zł

200
zł
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0,75 l

półsłodkie

białe

ZP-1707

Champagne Pol Roger 
Pure Extra Brut NV + pudełko

Kraj / region: Francja / Champagne
Producent: Champagne Pol Roger
Apelacja: AOC Champagne
Szczepy: 33% Chardonnay, 33% Pinot Meunier, 
33% Pinot Noir

Wino o złotym, gęstym i lśniącym kolorze, które przepeł-
nione jest tysiącem małych bąbelków. W nosie subtelne, 
o aromatach kwiatów goździków i róży, które przechodzą 
w nuty skórki chleba, drożdży i owoców cytrusowych, 
które następnie łączą się i tworzą wino świeże i żywe. 
W smaku, przy pierwszym kontakcie, zaskakująco proste 
i bezpośrednie, aby zaraz odkryć wielkość tego wina, 
jego wspaniałą strukturę i finezję. W końcówce poja-
wiają sie subtelne aromaty miodu i goździków, co nadaje 
winu głębi i elegancji.

2 x 
0,75 l

wytrawne

różne

ZP-1708

Crozes Hermitage Les 
Meysonniers Blanc 2015, 
Crozes Hermitage Les
Meysonniers rouge 2015 
+ skrzynka

Kraj / region: Francja / Dolina Rodanu
Producent: M. Chapoutier
Apelacja: różne
Szczepy: różne

Crozes Hermitage Blanc o jasno żółtej barwie z zielonymi re-
fleksami i połyskiem, o aromatach pigwy, piwonii i prażonych 
migdałów. W ustach świeże, jędrne, eleganckie. Crozes Her-
mitages Rouge: Intensywna bordowa barwa. W nosie aromaty 
czerwonych owoców, czarnej porzeczki i malin. W ustach 
pełne i okrągłe, o smaku owoców i wanilii.

225
zł

225
zł
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0,75 l

wytrawne

białe

ZP-1709

Champagne Pol Roger 
brut 2006 + pudełko

Kraj / region: Francja / Champagne
Producent: Champagne Pol Roger
Apelacja: Szampania AOC
Szczepy: 40% Chardonnay, 60% Pinot Noir

Ten rocznikowy szampan ma przyjemny głęboki złoty ko-
lor, w którym bąbelki skupiają się w delikatnych, wolno 
unoszących się pasmach. W zapachu od początku
mamy do czynienia z winem potężnym i złożonym, uka-
zującym jego dojrzałość, w którym dominują rozwijające 
się aromaty pigwy i jabłka połączone z bogatszymi
nutami suszonych owoców. W ustach wino ma kremową, 
zmysłową i dobrze zbalansowaną strukturę. W długiej 
końcówce dominują przepyszne orzechowe aromaty mig-
dałów połączone z cytrusową świeżością. Jest to wino o
pełnym ciele i przyjemnej wytrawności a z drugiej strony 
delikatne, eleganckie i pełne finezji.

0,75 l

wytrawne

różowe

ZP-1710

Champagne Pol Roger 
Rosé 2008 + pudełko

Kraj / region: Francja / Champagne
Producent: Champagne Pol Roger
Apelacja: Szampania AOC
Szczepy: 40% Chardonnay, 60% Pinot Noir

Wino o intensywnym kolorze ziarenka różowego 
pieprzu z drobnymi pasmami unoszących się bąbelków. 
W nosie aromaty czerwonych i leśnych owoców. 
W ustach bardzo świeże, pełne smaków dojrzałych 
truskawek i delikatnej wanilii. Jeśli pozwolimy mu 
rozkwitnąć w kieliszku, pojawiają się kolejne warstwy 
aromatów - owoce cytrusowe z wyraźnymi nutami 
grejpfruta w końcówce. Wino o cudownej strukturze 
i finezji, pełnym ciele i dużej intensywności smaków. 
Jest to szampan z wielką osobowością.

250
zł

275
zł
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Al Poggio 2015, 
Ama Chianti Classico 2014  
+ pudełko

Kraj / region: Włochy / Toskania
Producent: Castello di Ama
Apelacja: różne
Szczepy: różne

2 x 
0,75 l

wytrawne

różne

ZP-1711

Al Poggio 2015, 
Ama Chianti Classico 2014,
San Lorenzo Chianti Classico 
Gran Selezione 2013 
+ pudełko

Kraj / region: Włochy / Toskania
Producent: Castello di Ama
Apelacja: różne
Szczepy: różne

Al Poggio (patrz zestaw ZP-1711). Ama Ama 
Chianti Classico (patrz wina VIP) San Lorenzo: 
Jedno z najsłynniejszych win włoskich, naj-
bardziej intrygująca interpretacja Sangiovese, 
z dodatkiem Malvasia Nera i Merlot. Tylko 
ręczny zbiór, selekcja gron, tak szczegółowa, 
by oddać jak najlepiej wybitny terroir winnicy 
San Lorenzo. W efekcie wino oszałamia zapa-
chem leśnych owoców, słodowanego zboża, 
czekolady, śliwek. Aromaty kontynuują swoją 
dominację jeszcze długo w ustach, eleganc-
kie taniny, owocowa świeżość.  Tak smakują 
najlepsze wina.

3 x 
0,75 l

wytrawne

różne

ZP-1712

Al Poggio: Nietypowe dla Toskanii, ale typowe i przyjazne wobec gleb wapiennych i gliniastych Chardon-
nay znalazło tutaj wręcz burgundzką interpretację. Fermentacja i dojrzewanie w beczce, wiele miesięcy 
na osadzie, częsty batonnage - mocno zagęszczają teksturę wina zbliżając je do ideału z Côtes de Beaune. 
Występują tu aromaty prażonych orzechów, miodu lipowego, kwiatów pomarańczy, kruszonki ciasta jabł-
kowego i słodu jęczmiennego. Wino jest intensywne i oleiste. Ama Chianti Classico (patrz wina VIP)

275
zł

375
zł
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Magnum 
San Leonardo 2008 

+ skrzynka

Kraj / region: Włochy / Trydent-Górna Adyga
Producent: Tenuta San Leonardo
Apelacja: I.G.T Vigneti delle Dolomiti
Szczepy: 60% Cabernet Sauvignon, 30% Carménère, 
5% Merlot, 5% Cabernet Franc 

Wino o pięknym rubinowym kolorze. W zapachu pełne 
aromatów wiśni, czereśni i owoców leśnych połączonych 
z delikatną wanilią. W ustach świeże, lekko mineralne,
dominują aromaty wiśni, jagód, jeżyn. Wino o niezwykłej 
równowadze, w którym świeży owoc ładnie łączy się z cał-
kiem wysoką kwasowością i dojrzałą, mocną taniną. Wino 
o aksamitnym ciele i długiej owocowej końcówce, eleganc-
kie, potężne, jeszcze młode, ale już wspaniałe.

1,5 l

wytrawne

czerwone

ZP-1713

Ama Chianti Classico 2014, 
Haiku 2013, San Lorenzo Chianti
Classico Gran Selezione 2013 
+ skrzynka

Kraj / region: Włochy / Toskania
Producent: Castello di Ama
Apelacja: I.G.T. Toscana
Szczepy: różne

Ama Chianti Classico (patrz wina VIP). Haiku to 
toskańskie wino jest skomponowane z trzech odmian, 
50% to Sangiovese, a pozostałe 50% jest rozdzielone 
równo pomiędzy Merlot i Cabernet Franc. Ten ostatni 
pochodzi z dwóch maleńkich parcel o łącznym areale 
mniejszym niż 2 ha. Nadaje winu szorstką teksturę, 
aromaty ciemnych, lekko wędzonych owoców. Pozo-
stałe dwie odmiany to kompromis między świeżym 
owocem a pluszowymi taninami. Wino doskonale 
zbudowane, długie i intrygujące. 
San Lorenzo (patrz zestaw prezentowy ZP-1712).

3 x 
0,75 l

wytrawne ZP-1714

400
zł

500
zł

czerwone
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0,75 l

wytrawne

czerwone

ZP-1715

Kraj / region: Włochy / Toskania
Producent: Castello di Ama
Apelacja: I.G.T. Toscana 
Szczepy: 100% Merlot

Mikroskopijna skala winnicy, niecałe 4 hektary Merlot, 
który posłużył do produkcji pierwszego toskańskiego 
wina w 100% z tego szczepu jeszcze w 1985. 
18 miesięcy w beczce dębowej daje wino o niebywałej 
złożoności, nuty balsamiczne, ściółki leśnej, dojrzałych 
jeżyn, jałowca, lukrecji, cynamonu. Taniny są wyraźne 
ale bardzo eleganckie, nie narzucają żadnego agresyw-
nego stylu, wino jest gładkie i aksamitne.

L’Apparita 2013 
+ pudełko

Champagne Pol Roger 
Cuvée Winston Churchill 2004 
+ pudełko

Kraj / region: Francja / Szampania
Producent: Champagne Pol Roger
Apelacja: AOC Champagne
Szczepy: 75% Pinot Noir, 25% Chardonnay

Ten szampan powstaje tylko w wyjątkowych rocznikach! Był to 
ulubiony szampan Winstona Churchilla, a obecnie jest jed-
nym z najbardziej prestiżowych szampanów na świecie. Wino 
o głębokim złotym kolorze z pięknym musowaniem w kieliszku. 
W nosie eleganckie, pełne złożonych aromatów, wśród których 
dominują suszone owoce, prażone migdały i miód. W ustach wino 
o pięknym, pełnym ciele, potężnej, bogatej strukturze, zrównowa-
żonej odświeżającą kwasowością i aromatycznymi nutami owoców 
cytrusowych. Wyjątkowo długa końcówka, w której śmietankowe 
i maślane nuty łączą się z owocowym bogactwem śliwek mirabelek, 
aromatami świeżej bułki drożdżowej i dojrzałej gruszki.

0,75 l

wytrawne

białe

ZP-1716

550
zł

700
zł
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Istnieje możliwość umieszczenia Państwa logo na wybranych 
opakowaniach prezentowych. Ocena technicznej możliwości 
wykonania usługi, czasu jej realizacji oraz koszty wyceniane 
są indywidualnie.

Logo

Personalizacja

Co zrobić, gdy żaden z prezentowanych w katalogu produktów 
nie spełnia Państwa oczekiwań?

Jesteśmy elastyczni i w zależności od Państwa indywidualnych preferencji, 
zapotrzebowania ilościowego, określonego czasu na realizację zamówienia 
oraz przeznaczonego budżetu, jesteśmy w stanie zaoferować znakomite 
rozwiązania alternatywne. Czekamy tylko na kontakt.

Roczniki win widoczne na zdjęciach i roczniki opisane w katalogu mogą się różnić. 
W przypadku wyczerpania się danego rocznika opisanego w niniejszym katalogu, w sprzedaży znajdzie się kolejny udostępniony przez producenta.

Podane ceny zawierają podatek VAT.

Oferta ważna do 01.09.2018r. i/lub wyczerpania zapasów u producentów. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen katalogowych z przyczyn od nas niezależnych w każdym momencie. 
W takim wypadku realizacja zamówienia nastąpi dopiero po zaakceptowaniu nowej ceny przez Zamawiąjacego.

Więcej informacji na temat prezentowanych win 
można znaleźć na naszej stronie internetowej: 
www.deliwina.pl



Joanna Deliancourt DELiWINA
ul. Roślinna 2, 61-307 Poznań, Poland
VAT/NIP: PL 7822177254 / REGON: 301284770

www.deliwina.pl
kontakt@deliwina.pl
tel: +48 616 394 441 / kom. +48 696 255 217

Pon – Pt  9:00 – 17:00
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Godziny otwarcia biura i sklepu w Poznaniu:


