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Про компанію Worldwide Spirits Wine Group

Worldwide Spirits Wine Group – імпортер ексклюзивних вин і міцного алкоголю безпосередньо від 
провідних європейських та світових виробників. Компанія вибирає кращі напої по всьому світу і пред-
ставляє їх на українському ринку за найпривабливішими цінами.

Місія та завдання WSW Group
Відкривати для українських споживачів гідні європейські вина і багату винну культуру Європи, розви-
вати світові традиції вживання вин і алкогольних напоїв.
Представляти максимально багату колекцію вин і міцного алкоголю, що задовольняє запити широкої 
аудиторії та охоплює усі цінові сегменти – від преміального до демократичного.

Подорожуємо в пошуках кращого
Сомельє WSW Group подорожують у пошуках гідних алкогольних напоїв, нових винних трендів та ін-
новаційних рішень. Експерти компанії особисто відвідують виноробні та виробничі підприємства, щоб 
на власні очі переконатися в якості пропонованих продуктів. Завдяки такому підходу Worldwide Spirits 
Wine Group презентує українським споживачам тільки ті напої, що пройшли особистий контроль і 
ретельний відбір експертів компанії. Ми на 200% впевнені у високій якості кожної імпортованої пляшки 
вина і віскі.

Якість за доступною ціною
При формуванні асортименту наші експерти звертають увагу не тільки на високу якість, а й на до-
ступну ціну. Ми прагнемо, щоб все більше українців мали можливість насолоджуватися вишуканими 
світовими винами і міцними напоями. У колекції WSW Group представлені ексклюзивні винні та алко-
гольні бренди, які компанія просуває на ринку України. А також вина і міцні напої всесвітньо відомих 
торгових марок, які пропонуємо за найпривабливішою ціною.

Продажі по всій Україні
Розвинена дистриб’юторська мережа робить імпортовані компанією вина і алкоголь доступними 
по всій Україні. Вина і міцні напої від WSW Group представлені у закладах HoReCa та спеціалізова-
них винних магазинах. Ми постійно працюємо над пошуком нових постачальників і вдосконаленням 
сервісу, щоб співпраця з нами була максимально вигідною і комфортною.
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Про компанію Astoria

Astoria – істинно італійська сімейна виноробна компанія. Заснована у 1987 році родиною виноробів, 
братами Паоло і Джорджо Полегато. Вже три десятиліття Astoria з гордістю презентує виняткові ігри-
сті та витримані вина, що створюються у власному виноробному маєтку Astoria «Val De Brun». Ви-
сока якість і стильний дизайн вин Astoria дозволяють з гідністю презентувати їх у найбільш трендових 
ресторанах, енотеках і барах світу.

Виноробний маєток Astoria «Val De Brun» знаходиться в Рефронтоло – муніципалітеті регіону Венето 
провінції Тревізо. Це серце відомої винної зони Конельяно-Вальдобб’ядене з престижним статусом 
D.O.C.G. Місцевість вважається однією з найбільш сприятливих виноробних зон Італії завдяки особ-
ливому м’якому клімату. Виноробному підприємству Astoria належать сорок гектарів місцевих вино-
градників, розташованих на передальпійських пагорбах з крутими схилами.

Astoria пов’язала своє ім’я з традиційним енологічним продуктом регіону Венето – Prosecco. Вінтажне 
Prosecco Millesimato стало гордістю Astoria і удостоїлося безлічі престижних нагород. У тому числі Ве-
ликої золотої медалі на Міжнародному енологічному конкурсі Vinitaly у Вероні. Ігристе вино Prosecco 
Millesimato D.O.C.G. є істинним скарбом винної колекції Astoria.

A.C. Srl
Viale Antonini, 9
31035, Crocettadel Montello TV, Italy
www.astoria.it 
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Винна карта

Astoria Lounge
Prosecco D.O.C.
(Spumante)
Екстра сухе

Вміст цукру: 10,5-11,5 г/л
Вміст алкоголю: 11-12 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: Глера
Зона виробництва: Італія, Венето

Сенсорні характеристики: вишукане вино блискучого, 

солом’яного кольору. Аромат інтенсивний фруктовий 

з відтінками яблука. Смак легкий та свіжий з виразною 

фруктовістю.

Оптимальна
температура 5-6 °С

Gaggiandre
Prosecco
Treviso D.O.C. (biologico)
Екстра сухе

Вміст цукру: 13,5-14,5 г/л
Вміст алкоголю: 10,5-11,5 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: Глера
Зона виробництва: Італія, Венето (Тревізо)

Сенсорні характеристики: вино має світлий солом’яний 

колір, витончений, фруктово-квітковий аромат. 

Смак характерний, приємний, гармонійний.

Оптимальна
температура 5-6 °С
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Винна карта

Fano
Asolo Prosecco
Superiore D.O.C.G.
Екстра брют

Вміст цукру: 7-8 г/л
Вміст алкоголю: 10,5-11,5 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: Глера
Зона виробництва: Італія, Венето (Азоло)

Сенсорні характеристики: вино має солом’яний світ-

ло-жовтий колір, аромат вишуканий з яблучними та квітко-

вими тонами. Смак освіжаючий, приємний, гармонійний.

Оптимальна
температура 5-6 °С

Arzanà
Superiore di
Cartizze D.O.C.G.
Сухе

Вміст цукру: 24-25 г/л
Вміст алкоголю: 11-12 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: Глера
Зона виробництва: Італія, Венето (Картіцце)

Сенсорні характеристики: вишукане вино блискучого, 

солом’яного кольору, що володіє дрібнозернистим та три-

валим перляжем. Аромат інтенсивний фруктовий з відтін-

ками яблука та білих квітів. Смак м’який та делікатний з 

чудовим балансом та виразною фруктовістю.

Оптимальна
температура 5-6 °С
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Винна карта

Millesimato
Valdobbiadene Prosecco
Superiore D.O.C.G. Millesimato
Екстра сухе

Вміст цукру: 19-20 г/л
Вміст алкоголю: 11-12 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: Глера
Зона виробництва: Італія, Венето (Вальдобб`ядене)

Сенсорні характеристики: вино має солом’яний світ-

ло-жовтий колір з зеленими відблисками, інтенсивний аро-

мат з нотами персика, дині та вершкового масла. 

Смак м’який, насичений, з легким горіховим тоном.

Оптимальна
температура 5-6 °С

Casa Vittorino
Valdobbiadene Prosecco
Superiore D.O.C.G.
Rive di Refrontolo - Millesimato 
Брют

Вміст цукру: 10-11 г/л
Вміст алкоголю: 11-12 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: Глера
Зона виробництва: Італія, Венето (Рефронтоло)

Сенсорні характеристики: вино має жовто-солом’яний 

колір з зеленими відблисками, аромат фруктово-пряний з 

приємними відтінками стиглого яблука, вершкового масла 

та горіхів. Смак свіжий, гарно збалансований, приємний, 

гармонічний.

Оптимальна
температура 5-6 °С
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Винна карта

Rose

Fashion Victim
Екстра сухе

Вміст цукру: 17-18 г/л
Вміст алкоголю: 10,5-11,5 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: ароматичні сорти, типові для даного регіону
Зона виробництва: Італія, Венето

Сенсорні характеристики: вино має ніжно-рожевий колір, 

аромат свіжих фруктів і білих квітів. Смак приємний, дуже 

гармонійний, вишуканий.

Оптимальна
температура 5-6 °С

Moscato

Fashion Victim
Солодке

Вміст цукру: 90-100 г/л
Вміст алкоголю: 6,5-7,5 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: Мускат
Зона виробництва: Італія, Венето

Сенсорні характеристики: вино володіє солом’яно- золо-

тим кольором. Аромат яскраво виражений і делікатний, 

з нотами персика, шавлії і чебрецю. Смак насичений, 

ніжно-солодкий, врівноважений.

Оптимальна
температура 5-6 °С
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Винна карта

el Ruden

I.G.T.
Червоне напівсухе

Вміст цукру: 8-9 г/л
Вміст алкоголю: 13,5 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: кращі локальні червоні сорти
Зона виробництва: Італія, Венето

Сенсорні характеристики: насичене вино темно рубіно-

вого кольору. У ароматі відтінки стиглої вишні, сливи. Смак 

концентрований, фруктовий з приємною делікатною терп-

кістю. Володіє довготривалим післясмаком.

Caranto

Pinot Noir I.G.T.
Червоне напівсухе

Вміст цукру: 8-9 г/л
Вміст алкоголю: 11,5 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Піно Нуар
Зона виробництва: Італія, Венето

Сенсорні характеристики: елегантне вино блідо- рубіно-

вого кольору. У ароматі присутні відтінки червоної сморо-

дини, малини, полуниці. Смак ніжний, соковитий, з приєм-

ною та ледь помітною терпкістю.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

12-
14 °С

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

16-
18 °С
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Винна карта

Prosecco Frizzante

D.O.C. 
Біле екстра сухе

Вміст цукру: 14 г/л
Вміст алкоголю: 11 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: Глера
Зона виробництва: Італія, Венето

Сенсорні характеристики: вино приємного солом’яного 

кольору. Легкий, тонкий, делікатний аромат приваблює 

характерним яблучним букетом. Живий фруктовий смак 

вирізняється особливою свіжістю.

Оптимальна
температура 6-8 °С
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Про компанію 47 Anno Domini

Виноробня 47 Anno Domini була названа на честь 47 року нашої ери (з латині 47 A. D. перекла-
дається як «47 рік від Різдва Христового»). Саме цього року імператор Клавдій завершив будівництво 
однієї з найважливіших магістралей Стародавнього Риму. Дорога мала таке велике значення для 
комунікацій величезної імперії, що була названа ім’ям Клавдія Августа (Claudia Augusta). Сьогодні 25 
гектарів виноградників 47 Anno Domini знаходяться якраз по обидва боки від історичної дороги, що 
проходить через всю виноробню. Виноробня вдало розташувалася всього в декількох кілометрах від 
Адріатичного узбережжя і досить близько до історичного центру Тревізо - на території, призначеній 
для виробництва вин П’яве.

Родючі ґрунти виноградників 47 Anno Domini складаються в основному з глини і багаті мінеральними 
солями. Близькість річки П’яве надає особливий характер винам, що виробляються зі зростаючого 
уздовж її берегів винограду. На непіддатливих, важких для землеробства ґрунтах компанія вирощує 
виноград місцевих сортів, а також традиційних – Каберне Совіньйон і Мерло. З винограду місцевих 
сортів – Рабозо і Глера – виготовляються ігристі й тихі вина. Різноманіття вирощуваних традиційних і 
місцевих сортів винограду дозволяє створювати ексклюзивні купажі для унікальних тихих вин 47 Anno 
Domini і великого асортименту Просекко.

Виноградники 47 Anno Domini обладнані підземним дренажем із сучасною системою вирощування. 
Інноваційна виноробна система дозволяє проводити обрізання, збір врожаю та інші виноробні опе-
рації механічним способом. Усі роботи виконуються з повагою до довкілля, з використанням неін-
вазивних методів. У процесі виробництва застосовуються сучасні технології. Команда досвідчених 
фахівців постійно контролює хімічні, мікробіологічні та органолептичні властивості продукту.

Via Treviso Mare, 2, 31056 Roncade TV, Italia
47 Anno Domini Soc. Agr.
www.47annodomini.it
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Prosecco Frizzante

D.O.C. 
Біле екстрасухе

Вміст цукру: 12,8 г/л
Вміст алкоголю: 11 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: Глера
Зона виробництва: Італія, Венето

Сенсорні характеристики: вино приємного солом’яного 

кольору. Легкий, тонкий, делікатний аромат приваблює 

характерним яблучним букетом. Живий фруктовий смак 

вирізняється особливою свіжістю.

Оптимальна
температура 6-8 °С

Moscato Frizzante

D.O.C. 
Біле солодке

Вміст цукру: 74,19 г/л
Вміст алкоголю: 7,5 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: Мускат
Зона виробництва: Італія, Венето

Сенсорні характеристики: вино ніжного солом’яного ко-

льору. Інтенсивний аромат приваблює нотами винограду, 

абрикоса, персика і троянди. Насичений фруктовий смак 

вдало підкреслює стійкий перляж («гра» бульбашок).

Оптимальна
температура 7 °С

Винна карта
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Pinot Grigio

Bio Vegan Venezia D.O.C.
Біле сухе

Вміст цукру: 3,5 г/л
Вміст алкоголю: 12 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: Піно Гріджио
Зона виробництва: Італія, Венето

Сенсорні характеристики: вино приємного солом’яного 

відтінку. Дивує особливим тонким ароматом з нотами яблу-

ка, тропічних фруктів та білих квітів. Смак легкий, фрукто-

вий, свіжий.

Оптимальна
температура 8 °С

Chardonnay

Bio Vegan Venezia D.O.C.
Біле сухе

Вміст цукру: 4,23 г/л
Вміст алкоголю: 12,5 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Шардоне
Зона виробництва: Італія, Венето

Сенсорні характеристики: чистий солом’яний колір цього 

вина вирізняється свіжим лимонно-зеленим відтінком.

У приємному тонкому ароматі виділяються яблучні тони. 

Смак квітковий, з виразними нотками акації та меду.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Оптимальна
температура

8-
10 °С

Винна карта
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Le Argille

Cabernet di Cabernet
Червоне сухе

Вміст цукру: 15 г/л
Вміст алкоголю: 15 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: 50% Каберне Совіньйон, 50% Каберне Фран 
Зона виробництва: Італія, Венето (Марка Тревіджіана)

Сенсорні характеристики: володіє насиченим рубіновим 

кольором з легкими відтінками граната. В ароматі про-

слідковуються ноти чорниці, ожини, суниці, що згодом 

перетворюються у складний букет з тонами сливи, виш-

ні, ванілі, тютюну, чорного шоколаду та зеленого перцю. 

Смак вишуканий, сповнений нотами стиглих ягід з делікат-

ною та приємною терпкістю.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура 8 °С

Garbin

Vino Rosso
Червоне напівсухе

Вміст цукру: 14,91 г/л
Вміст алкоголю: 15 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Каберне Совіньйон, Мерло, Рефоско, 
Каберне Фран
Зона виробництва: Італія, Венето

Сенсорні характеристики: темний насичений червоний 

колір цього вина відсвічує легкими відтінками граната.

В інтенсивному ароматі відчувається гармонійний дует 

ванілі й гіркого шоколаду, що плавно переходить у звучан-

ня тютюну і кави. Насичений багатий смак проявляється 

легкими відтінками червоних плодів і сливового джему.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

18-
20 °С

Винна карта

2016
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6

Primitivo di Manduria

D.O.C.
Червоне сухе

Вміст цукру: 7,6 г/л
Вміст алкоголю: 14 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Прімітіво
Зона виробництва: Італія, Апулія (Мандурія)

Сенсорні характеристики: виразне вино темно-рубінового 

кольору. Дивовижний аромат розкривається відтінками чор-

них сушених ягід, повидла, перцю і ванілі. Легкий приємний 

смак вирізняється гарною терпкістю.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

18-
20 °С

Винна карта

Falanghina

del Beneventano I.G.T. 
Біле напівсухе

Вміст цукру: 9 г/л
Вміст алкоголю: 12 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: мінімум 85% Фалангіна, до 15% Фіано, Греко
Зона виробництва: Італія, Кампанія (Беневенто)

Сенсорні характеристики: яскраве вино солом’яного 

кольору. В ароматі зустрічаються відтінки дюшесу, айви, 

квітів з приємним відчуттям свіжого підсмаженого фунду-

ка. Аромат сприймається водночас свіжим та розвинутим. 

Смак насичений фруктовий з легкою кислинкою. Вино з 

тривалим і приємним післясмаком.

Оптимальна
температура

8-
10 °С
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Fiano

del Beneventano I.G.T. 
Біле напівсухе

Вміст цукру: 9,2 г/л
Вміст алкоголю: 12,5 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: 85% Фіано, 15% інших сортів винограду
Зона виробництва: Італія, Кампанія (Беневенто)

Сенсорні характеристики: вишукане вино м’якого со-

лом’яно-жовтого кольору. Інтенсивний аромат грає квітко-

вими нотами, відтінками білого персика, екзотичних фрук-

тів і фундука. В оригінальному смаку виразно чутні тони 

екзотичних фруктів.

Оптимальна
температура

8-
12 °С

Syrah

Terre Siciliane I.G.T.  
Червоне напівсухе

Вміст цукру: 12 г/л
Вміст алкоголю: 13 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: 85% Сіра, до 15% інші сорти винограду 
регіону Сицилія
Зона виробництва: Італія, Сицилія

Сенсорні характеристики: інтригуюче, пурпурового ко-

льору. У ароматі відчуваються пікантні перцеві ноти, відтін-

ки ожини, полуниці, вишні, трохи згодом з’являються тона 

тютюну, ванілі та сушених трав. Смак елегантний та глибо-

кий, з відмінним балансом та приємними танінами.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

18-
20 °С

Винна карта

16



Винна карта

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

16-
18 °С

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

15-
17 °С

Chianti

D.O.C.G. 
Червоне сухе

Вміст цукру: 2,7 г/л
Вміст алкоголю: 13 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Санджовезе
Зона виробництва: Італія, Тоскана

Сенсорні характеристики: достатньо складне вино на-

сиченого рубіново-червоного кольору. Складний аромат 

розкривається відтінками червоних фруктів і стиглої виш-

ні, що переходять в ноти чаю і спецій. Свіжий добре зба-

лансований смак вирізняється приємною шовковистою 

терпкістю.

Nero d’Avola

Terre Siciliane I.G.T.
Червоне напівсухе

Вміст цукру: 11,4 г/л
Вміст алкоголю: 13 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: 85% Неро д’Авола I.G.T., 15% інші червоні 
сорти винограду
Зона виробництва: Італія, Сицилія

Сенсорні характеристики: вино насиченого глибокого 

червоного кольору з легкими відтінками граната. Стиглий 

аромат відтіняється ніжними нотами лохини (голубики), 

вишні, бальзамічного соусу і ванілі. Округлий фрукто-

во-пряний смак відмінно збалансований.

6
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Montepulciano d’Abruzzo

D.O.C. 
Червоне сухе

Вміст цукру: 3,6 г/л
Вміст алкоголю: 13 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Монтепульчано
Зона виробництва: Італія, Абруццо

Сенсорні характеристики: виразне вино рубіново-черво-

ного кольору з гранатовими відтінками. Насичений аромат 

дивує поєднанням нот стиглої вишні, чорної смородини і 

спецій. Чистий смак з приємними тонами червоних ягід 

переходить у ванільні та мигдальні відтінки в післясмаку.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

16-
18 °С

Винна карта

Valpolicella Classico Superiore Ripasso

D.O.C. 
Червоне сухе

Вміст цукру: 6,9 г/л
Вміст алкоголю: 14 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Корвіна, Рондінелла, Молінара
Зона виробництва: Італія, Венето

Сенсорні характеристики: виразне вино яскравого рубі-

ново-гранатового кольору. Складний елегантний аро-

мат розкривається відтінками червоних фруктів, горіхів і 

тютюну, згодом доповнюється тонами лікеру, вишневого 

джему, ванілі та прянощів.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

16-
18 °С
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Винна карта

Chardonnay

D.O.C.
Біле сухе

Вміст цукру: 5,72 г/л
Вміст алкоголю: 12,5 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Шардоне
Зона виробництва: Італія, Венето

Сенсорні характеристики: вино заворожує золотистим

солом’яно-жовтим кольором. Свіжий аромат вирізняється 

тонами екзотичних фруктів, ананаса і манго, в ансамблі 

яких звучать ноти цитрусових і ванілі. У добре збалансо-

ваному свіжому смаку вирізняються тони польових квітів, 

ромашки, тропічних фруктів і хлібних тостів.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Оптимальна
температура

8-
10 °С

Prosecco BIO Vegan

D.O.C. Millesimato 
Біле екстрасухе

Вміст цукру: 13,73 г/л
Вміст алкоголю: 11 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: Глера
Зона виробництва: Італія, Венето

Сенсорні характеристики: вино привертає увагу со-

лом’яно-жовтим кольором з лаймово-зеленим відтінком. 

Легкий, делікатний фруктовий аромат вирізняється харак-

терним букетом яблук. Свіжий живий фруктовий смак під-

креслюється чудовим перляжем («грою» бульбашок).

Оптимальна
температура 6-8 °С
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Про компанію Tombacco

Виноробня Tombacco розташована в невеликому італійському місті Требазелеге поруч з Венецією, 
Падуєю та Тревізо – у центрі D.O.C. та I.G.T. областей Трівенето. Ця місцевість багата річками і 
захищена горами від вітру, хоча і знаходиться дуже близько до моря. У таких умовах земля щедро 
наповнює тіло вина, надає йому кольору і особливої вишуканості.

Свою історію виноробня почала як фермерське господарство, що спеціалізувалося на продажу 
фруктів. Але в 1919 році її власники вирішили освоювати виноробство і винний ринок.
Так компанія заснувала власні виноградники і почала виробництво вина.

Згодом Tombacco розширила діяльність на інші регіони Італії. Компанія почала купувати вино у інших 
виноробів, самостійно його витримувати, купажувати, доводити до найвищої якості та розливати по 
пляшках з власною етикеткою.

Протягом багатьох років Tombacco йде в ногу з часом, застосовуючи найсучасніші технології для 
вдосконалення виробництва. Виноробня використовує інноваційну систему виноробства і виногра-
дарства. Команда виноробів і агрономів постійно контролює мікробіологічні, хімічні й органолептичні 
параметри продукту. Слідуючи тенденціям часу і все зростаючим вимогам споживачів, Tombacco 
запустила власний масштабний завод для розливу вина. Цей крок став новим етапом у розвитку 
компанії і становленні вин Tombacco на світовому ринку.

Vinicola Tombacco Srl 
Via San Tiziano, 34, 35010 Trebaseleghe PD, Italy
www.vitosrl.it

20



Soave

D.O.C. 
Біле сухе

Вміст цукру: 3,2 г/л
Вміст алкоголю: 12 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: 70% Гаргенега, 30% Треббьяно ді Соаве
Зона виробництва: Італія, Венето

Сенсорні характеристики: вишукане вино солом’яного 

кольору з мідними відтінками. Тонкий приємний аромат 

розкривається дивним поєднанням тонів томатного листа 

і яблук. Фруктовий смак відтіняється легким присмаком 

гіркого мигдалю.

Оптимальна
температура

8-
10 °С

Bardolino

D.O.C.
Червоне сухе

Вміст цукру: 3,8 г/л
Вміст алкоголю: 12 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: 60% Корвіна, 30% Рондінелла, 10% Молінара
Зона виробництва: Італія, Венето

Сенсорні характеристики: витончене вино світлого рубі-

ново-червоного кольору. Делікатний фруктовий аромат 

відтіняється легкими нотками малини, полуниці й вишні. У 

вишуканому смаку ягідні малинові тони вдало поєднуються 

з нотами гіркого мигдалю.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

14-
16 °С

Винна карта
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Pinot Grigio Delle Venezie

D.O.C. 
Біле сухе

Вміст цукру: 4,5 г/л
Вміст алкоголю: 12 %
Місткість: 0,75 л; 1,5 л

Сорт винограду: Піно Гріджио
Зона виробництва: Італія, Венето

Сенсорні характеристики: делікатне вино солом’яно-жо-

втого кольору. Ніжний фруктовий аромат розкривається 

нотами яблук та інжиру. М’який фруктовий смак відті-

няється легкою мінеральністю.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Оптимальна
температура

8-
10 °С

Bardolino Chiaretto

D.O.C. 
Рожеве сухе

Вміст цукру: 6 г/л
Вміст алкоголю: 12 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: 60% Корвіна, 30% Рондінелла, 10% Молінара 
Зона виробництва: Італія, Венето

Сенсорні характеристики: приємне вино соковитого 

блідо-вишневого кольору. У фруктовому ароматі яскра-

во проявляються відтінки малини і полуниці. Легкий свіжий 

смак з приємними ягідними нотами добре збалансований.

Оптимальна
температура

10-
14 °С

Винна карта
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Verduzzo Veneto

I.G.T.
Біле сухе

Вміст цукру: 5 г/л
Вміст алкоголю: 11 %
Місткість: 1,5 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: Вердуццо
Зона виробництва: Італія, Венето

Сенсорні характеристики: яскраве, освіжаюче вино 

з виразним фруктовим характером. У смаку домінують 

яблучні відтінки, що доповнюються тонами груші, нектари-

на і абрикоса.

Оптимальна
температура

8-
10 °С

Chardonnay TreVenezie

I.G.T. 
Біле сухе

Вміст цукру: 4,26 г/л
Вміст алкоголю: 12 %
Місткість: 1,5 л
Потенціал розвитку: 2-3 роки

Сорт винограду: Шардоне
Зона виробництва: Італія, Венето

Сенсорні характеристики: легке та приємне вино, що 

володіє ароматом яблука. У смаку відчувається виразний 

фруктовий характер з легкими відтінками акації та меду.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Оптимальна
температура

10-
12 °С

Винна карта
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Cabernet Veneto

I.G.T.               
Червоне напівсухе

Вміст цукру: 9,97 г/л
Вміст алкоголю: 11 %
Місткість: 1,5 л
Потенціал розвитку: 2-3 роки

Сорт винограду: Каберне Совіньйон
Зона виробництва: Італія, Венето

Сенсорні характеристики: яскраве та приємне вино, що 

володіє ароматом вишні, ожини та трав. Смак фруктовий 

з виразними танінами та легким кавовим післясмаком.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

16-
18 °С

Merlot Veneto

I.G.T.
Червоне сухе

Вміст цукру: 5 г/л
Вміст алкоголю: 11 %
Місткість: 1,5 л

Сорт винограду: Мерло
Зона виробництва: Італія, Венето

Сенсорні характеристики: вино рубінового кольору, що 

володіє ароматом малини, чорної смородини та ожини. 

Смак добре збалансований з відтінками кави, що до-

повнюється легкою терпкістю.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

14-
16 °С

Винна карта

24



Aglianico del Beneventano

I.G.T.  
Червоне напівсухе

Вміст цукру: 11,7 г/л
Вміст алкоголю: 14 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Альяніко
Зона виробництва: Італія, Кампанія (Беневенто)

Сенсорні характеристики: елегантне вино темного рубі-

ново-червоного кольору. Приємний аромат з нотами стиг-

лої вишні й сливи, що вдало доповнюються тонами ванілі та 

спецій. Виразний повнотілий смак з нотами вишні, сливи і 

спецій, чудово збалансований.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура 18 °С

Vino Rosso

I.G.T.  
Червоне напівсолодке

Вміст цукру: 49,72 г/л
Вміст алкоголю: 11 %
Місткість: 1,5 л

Сорт винограду: Кращі сорти італійського винограду
Зона виробництва: Італія

Сенсорні характеристики: солодке та приємне вино, що

володіє відтінками малини, полуниці, ожини та смородини.

Смак легкий та фруктовий з чудово структурованими

танінами.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

14-
16 °С

Винна карта

 25  



Salice Salentino Rosso Riserva

D.O.C. 
Червоне напівсухе

Вміст цукру: 6 г/л
Вміст алкоголю: 14 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: 90% Негроамаро, 10% Прімітіво
Зона виробництва: Італія, Апулія (Лечче і Бріндісі)

Сенсорні характеристики: витончене вино рубіново- гра-

натового кольору. Аромат інтенсивний та стиглий, яскра-

во відчуваються відтінки червоних фруктів та пряностей. У 

смаку повнотіле та шовковисте, поєднує у собі ноти випіч-

ки, фруктів та пряностей.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

16-
18 °С

Biferno Rosso Riserva

D.O.C.
Червоне напівсухе

Вміст цукру: 6 г/л
Вміст алкоголю: 14 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: 80% Монтепульчано, 20% Альяніко
Зона виробництва: Італія, Молізе (Кампобассо)

Сенсорні характеристики: яскраве вино червоно-рубіно-

вого кольору. Має виражений фруктовий аромат з тона-

ми ванілі та кориці. Приємний округлий смак вирізняється 

легкими шовковистим танінами. У післясмаку відчуваються 

відтінки вишні, сливи і спецій.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

16-
18 °С

2019

Винна карта
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Primitivo Rosato 

I.G.T.  
Рожеве сухе

Вміст цукру: 5 г/л
Вміст алкоголю: 13 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Прімітіво
Зона виробництва: Італія, Апулія

Сенсорні характеристики: вино ніжно-рожевого кольору, 

сповнене ароматом ожини, полуниці та ароматичних трав. 

Смак делікатний, фруктовий з чудовим балансом.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Оптимальна
температура

12-
14 °С

Pecorino Terre di Chieti

I.G.T.
Біле напівсухе

Вміст цукру: 6 г/л
Вміст алкоголю: 13,5 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Пекоріно
Зона виробництва: Італія, Абруццо (К’єті)

Сенсорні характеристики: насичене вино солом’яного 

кольору з інтенсивним ароматом тропічних фруктів, яблук 

і делікатними відтінками прянощів. Смак має гарний ба-

ланс з відчутною мінеральною складовою, а також ніжним 

фруктовим фінішем.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Оптимальна
температура 10 °С

2019

Винна карта
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Orange Origine

Terre Siciliane I.G.T.
Біле сухе

Вміст цукру: 27 г/л
Вміст алкоголю: 14 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: Грілло, Зібіббо
Зона виробництва: Італія, Сицилія

Сенсорні характеристики: вино бурштинового кольору з 

ароматом меду, м’яти, сушених трав та оксидативними 

відтінками, що виникають внаслідок дозрівання в амфорі. 

Смак сповнений тонами кураги, ванілі, нерафінованого 

цукру та витриманого тютюну. Володіє тривалим післясма-

ком.

Оптимальна
температура

10-
12 °С

Azzurra

I.G.T.
Червоне сухе

Вміст цукру: 9 г/л
Вміст алкоголю: 16 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Прімітіво, Негроамаро
Зона виробництва: Італія, Апулія

Сенсорні характеристики: вино темно-рубінового ко-

льору з виразним ароматом ожини та вишні, що згодом 

відкривається тонами перцю, розмарину, шоколаду та 

ванілі. Смак повнотілий, округлий з присмаком вишні та 

сливи у фініші.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

16-
18 °С

Винна карта
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Про компанію Botter

Кажуть, що гарному вину потрібен час для того, аби розкрити найкращі якості. Але воно також 
потребує самозречної відданості та зусиль тих, хто його створює. Лише деякі вина здатні втілити в 
собі дійсно унікальний віковий досвід своїх творців. Одні з небагатьох – це вина італійської виноробні 
Botter зі столітніми традиціями.

Компанія заснована у 1928 році Карлом Боттером. За час існування виноробні змінилося три поколін-
ня сім’ї Боттер, які присвячували себе вину повністю і з усією пристрастю. Спочатку компанія тор-
гувала вином на розлив, але друге покоління сім’ї в особі братів Арнальдо і Енцо почало розливати 
вина по пляшках. Завдяки цьому кроку компанія змогла вийти на міжнародний ринок.
   
У 70-ті й 80-ті роки компанія Botter активно розширювала асортимент вин. До продукції, виробленої 
на сімейній виноробні в Мотта-ді-Лівенца недалеко від Тревізо, додалися вина з інших знаменитих 
виноробних зон Італії (Тоскана, Сицилія, Апулія). Згодом Casa Vinicola Botter з маленької виноробні 
перетворилася на великого виробника з більш ніж 1000 га виноградників і експортом в 35 країн світу.
  
Незважаючи на великі обсяги виробництва, якості продукції приділяється найпильніша увага. Еноло-
гічна лабораторія систематично перевіряє і оцінює зразки на відповідність стандартам. Про висо-
ку якість вин Casa Vinicola Botter свідчать престижні міжнародні нагороди: Decanter, Mundus Vini, 
Berliner Wein Trophy, Concours Mondial de Bruxelles та інші.

Casa Vinicola Botter Carlo & C.S.p.A.
Via Cadorna Luigi, 17, Fossalta di Piave VE, 30020, Italy
www.botter.it
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12

Montepulciano d`Abruzzo Riserva

D.O.C.
Червоне сухе

Вміст цукру: 5,5 г/л
Вміст алкоголю: 13,5 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Монтепульчано
Зона виробництва: Італія, Абруццо

Сенсорні характеристики: вишукане вино глибокого 

рубіново-гранатового кольору. У насиченому ароматі 

проявляються ноти в’яленої вишні, чорної смородини, ла-

криці та прянощів. Стиглий смак відтіняється приємною 

терпкістю.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

16-
18 °С

Greco Di Tufo

D.O.C.G. 
Біле сухе

Вміст цукру: 4 г/л
Вміст алкоголю: 13 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: Греко
Зона виробництва: Італія, Кампанія (Туфо)

Сенсорні характеристики: витончене вино світло-жовтого 

кольору. У ароматі зустрічаються ноти абрикоса, груші та 

мигдалю, що гармонійно поєднуються з відтінками шавлії 

та мінералів. Свіжий виражений смак приваблює тонами 

стиглих фруктів.

Оптимальна
температура

8-
10 °С

Винна карта
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Fiano Di Avellino

D.O.C.G. 
Біле сухе

Вміст цукру: 4 г/л
Вміст алкоголю: 13 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: Фіано
Зона виробництва: Італія, Кампанія (Авелліно)

Сенсорні характеристики: елегантне вино золотисто-

жовтого кольору. Свіжий складний аромат проявляється 

гармонійним поєднанням тонів спецій, квітів липи, акації та 

меду. Насичений смак з нотами абрикоса і апельсинової 

цедри переходить в оригінальний тон смаженого лісового 

горіха.

Оптимальна
температура

8-
10 °С

Falanghina Beneventano

I.G.T. 
Біле сухе

Вміст цукру: 5 г/л
Вміст алкоголю: 13 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Фалангіна
Зона виробництва: Італія, Кампанія (Беневенто)

Сенсорні характеристики: витончене вино солом’яно-

жовтого кольору. Ніжний аромат огортає освіжаючими

нотами цитрусових і абрикоса. Насичений смак дивує 

м’якою фруктовістю з легкою мінеральністю в післясмаку.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Оптимальна
температура

8-
10 °С

Винна карта
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Boira

I.G.T. 
Червоне сухе

Вміст цукру: 3 г/л
Вміст алкоголю: 13 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Санджовезе
Зона виробництва: Італія, Марке

Сенсорні характеристики: володіє інтенсивним та стиглим

ароматом з відтінками вишневого джему та пряностей. 

Смак збалансований, фруктовий з шовковистою терпкі-

стю.

6

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

18-
20 °С

Винна карта
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Про компанію Gruppo Cevico

Gruppo Cevico заснована в 1963 році, об’єднує 4500 виноробів, які понад 50 років активно зай-
маються виноградарством і керують більш ніж 6600 га виноградників. Завдяки спільному досвіду та 
інвестиціям Cevico є найбільшим виробником і експортером якісних вин.

ТМ BOTTICELLO є одним з 24 брендів консорціуму Gruppo Cevico, що є другим за величиною пред-
ставником виноробної галузі Італії.

Вина ТМ BOTTICELLO виготовляються з найкращих сортів винограду в своєму регіоні і завдяки кропіт-
кій роботі виноробів стали ідеальними напоями для щоденної трапези.

Назва торгової марки «BOTTICELLO» пов’язана з традиційними дерев’яними бочками «botti», які ви-
користовуються для ферментації вина.

Врожай групи, в цілому, становить 130 000 тон винограду, що дозволяє виробляти більше 1 млн гек-
толітрів вина щорічно. Незважаючи на масштаби цього виробництва, понад 80% виноградників коопе-
ративу мають статус DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), DOC (Denominazione 
di Origine Controllata) і IGT (Indicazione Geografica Tipica).

Gruppo Cevico Soc. Coop Agricola
Via Fiumazzo 72, 48022 Lugo (RA), Italy
www.cevico.com
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Lambrusco dell’ Emilia

I.G.T.
Біле напівсолодке

Вміст цукру: 51 г/л
Вміст алкоголю: 8 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: Ламбруско Саламіно, Ламбруско Марані, 
Ламбруско Маестрі
Зона виробництва: Італія, Емілія - Романья

Сенсорні характеристики: елегантне та ніжне вино з то-

нами жовтих фруктів та квітів. Смак солодкий, фруктовий, 

свіжий з чудовим балансом.

Оптимальна
температура

Lambrusco dell’ Emilia

I.G.T.
Рожеве напівсолодке

Вміст цукру: 51 г/л
Вміст алкоголю: 8 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: Ламбруско Саламіно, Ламбруско Марані, 
Ламбруско Маестрі
Зона виробництва: Італія, Емілія - Романья

Сенсорні характеристики: елегантне та ніжне вино з то-

нами полуниці та солодощів. Смак солодкий, фруктовий, 

свіжий з чудовим балансом.

Оптимальна
температура

7 °С

8-
10 °С

Винна карта
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Lambrusco dell’ Emilia

I.G.T.
Червоне напівсолодке

Вміст цукру: 51 г/л
Вміст алкоголю: 8 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Ламбруско Саламіно, Ламбруско Марані, 
Ламбруско Маестрі
Зона виробництва: Італія, Емілія - Романья

Сенсорні характеристики: елегантне та ніжне вино з то-

нами ягід та солодощів. Смак солодкий, ягідний, свіжий з 

чудовим балансом.

Botticello Vino Bianco Amabile 

Біле 
напівсолодке

Вміст цукру: 30 г/л
Вміст алкоголю: 10 %
Місткість: 0,75 л, 1,5 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: кращі сорти італійського винограду з най-
родючіших ґрунтів Італії
Зона виробництва: Італія

Сенсорні характеристики: легке, ароматне вино, що во-

лодіє ніжними квітковими та фруктовими відтінками. Смак 

свіжий, чудово збалансований.

Оптимальна
температура

8-
10 °С

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

8-
10 °С

Винна карта
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Botticello Vino Rosso Amabile

Червоне
напівсолодке

Вміст цукру: 30 г/л
Вміст алкоголю: 10,5 %
Місткість: 0,75 л, 1,5 л

Сорт винограду: кращі сорти італійського винограду з 
найродючіших ґрунтів Італії
Зона виробництва: Італія

Сенсорні характеристики: легке, ароматне вино, що 

володіє ніжним відтінком фіалки та червоних ягід. Смак 

повнотілий, володіє чудово структурованими танінами та 

вишневим післясмаком.

Botticello Vino Bianco Abboccato 

Біле сухе

Вміст цукру: 12 г/л
Вміст алкоголю: 10,5 %
Місткість: 0,75 л, 1,5 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: кращі сорти італійського винограду з най-
родючіших ґрунтів Італії.
Зона виробництва: Італія

Сенсорні характеристики: легке, ароматне вино, що во-

лодіє ніжними квітковими та фруктовими відтінками. Смак 

свіжий, чудово збалансований.

Оптимальна
температура

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

16-
18 °С

8-
10 °С

Винна карта
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Botticello Vino Rosso Abboccato 

Червоне сухе

Вміст цукру: 12 г/л
Вміст алкоголю: 11 %
Місткість: 0,75 л, 1,5 л

Сорт винограду: кращі сорти італійського винограду 
з найродючіших ґрунтів Італії.
Зона виробництва: Італія

Сенсорні характеристики: легке, ароматне вино, що 

володіє ніжним відтінком фіалки та червоних ягід. Смак 

повнотілий, володіє чудово структурованими танінами та 

вишневим післясмаком.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

16-
18 °С

Винна карта
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Про компанію Axial Vinos

Компанія створена у 1991 році Луісом Гернардом та Евгенією ван Єкеріс. Цей подружній тандем 
присвятив своє життя вивченню традицій іспанського  виноробства, та поширенню вин Іспанії по 
всьому світу.

Axial Vinos - креативна іспанська винна компанія, яка виробляє вино у декількох провідних винних 
регіонах Іспанії - Denominaciones de Origen (DO) та створює найцікавіші винні концепції з нуля, кон-
тролюючи весь процес інновацій.

Axial Vinos має три потужні заводи у наступних DO: Каріньєна, Кампо де Борха та Наварра, і екс-
портує вино з Іспанії до дистриб’юторів та роздрібних торговців по всьому світу. Сьогодні вина Axial 
Vinos представлені на п’яти континентах.

Ентузіазм, гнучкість та надійна команда – ось три кити, на яких будується успіх Axial Vinos.

Поєднання іспанських традицій виноробства та новітніх технологій виробничого процесу сприяють 
виготовленню якісних вин із неперевершеним смаком.

Виноробний процес на заводах компанії на пряму пов’язаний з природою та гармонує з культур-
ним корінням країни. Axial Vinos використовує більшість місцевих сортів винограду, щоб отримати 
справжні винні сорти і суміші з кращих старинних виноградних лоз.

Poligono PLAZA, 
Castillo de Capua 10, 
Nave 7, 50197 Zaragoza, Spane
www.axialvinos.com
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La Granja 360 Cava

D.O.P.
Брют

Вміст цукру: 8,2 г/л
Вміст алкоголю: 11,5 %
Місткість: 0,75 л
Потенціал розвитку: 2-3 роки

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: Шарелло 70%, Парельяда 30%
Зона виробництва: Іспанія, Алелла

Сенсорні характеристики: володіє інтенсивним ароматом 

з відтінками стиглих фруктів та хлібної скоринки. 

Смак збалансований, мінеральний, свіжий. 

Оптимальна
температура 7-8 °С

MARQUESA DE ATIZA VIURA

D.O.P.
Біле сухе

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: Віура (Макабео)
Зона виробництва: Іспанія, Арагон

Сенсорні характеристики: витончене вино солом’яного 

кольору з відтінками банану, цитрусових та трав. 

Смак округлий, повнотілий, фруктовий.

Оптимальна
температура

8-
10 °С

Вміст цукру: 2 г/л
Вміст алкоголю: 13 %
Місткість: 0,75 л
Потенціал розвитку: 2-3 роки

Винна карта
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MARQUESA DE ATIZA GARNACHA

D.O.P.
Червоне сухе

Вміст цукру: 1,8 г/л
Вміст алкоголю: 13,5 %
Місткість: 0,75 л
Потенціал розвитку: 3-4 роки

Сорт винограду: Гарнача
Зона виробництва: Іспанія, Арагон

Сенсорні характеристики: насичене та яскраве вино з 

ароматом малини та трюфелю. Смак повнотілий з чудово 

структурованими танінами та фруктовим післясмаком.

MARQUESA DE ATIZA
VENDIMIA SELECCIONADA
D.O.P.
Червоне сухе

Сорт винограду: 40% Темпранільйо, 25% Сіра, 25% Гарнача, 
10% Каберне Совіньйон
Зона виробництва: Іспанія, Арагон

Сенсорні характеристики: елегантне та насичене вино 

з відтінками стиглої сливи, смородини та спецій. Смак 

округлий та шовковистий з тривалим фінішем.

Вміст цукру: 1,7 г/л
Вміст алкоголю: 14 %
Місткість: 0,75 л
Потенціал розвитку: 5-7 років

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

14-
16 °С

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура 18 °С

6

Винна карта
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MARQUESA DE ATIZA GARNACHA

D.O.P. 
Рожеве сухе

Вміст цукру: 2,3 г/л
Вміст алкоголю: 13 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: Гарнача
Зона виробництва: Іспанія, Арагон

Сенсорні характеристики: вино яскраво-рожeвого ко-

льору. Аромат сповнений відтінками свіжих ягід суниці та 

малини. Смак гармонійний, свіжий з приємним ягідним 

фінішем.

Оптимальна
температура

8-
10 °С

Винна карта
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Про компанію Haut Marin

Уже майже століття сім’ї Пратавейра і Егерленер працюють на виноградниках в Гасконі. За три по-
коління їм вдалося створити елегантні вина, які втілили неймовірну фруктовість виняткового терруара 
і натхненний труд їхніх творців.

Історія господарства почалася у 1920 році, коли швейцарський винороб Жан Франсуа Морель осе-
лився в Гасконі і почав займатися виноградарством. Його маєток налічував 10 гектарів, засаджених 
виноградною лозою.

У 1960 році його дочка Деніза та її чоловік Жан Егерленер беруть розвиток маєтку до своїх рук. 
Завдяки спільній пристрасті до виноградної лози і виноградарству їм вдається розширити виноград-
ники і побудувати виноробню. Згодом до них приєднується їхній син Філіп.

У 1988 році в сімейну справу вступає їхня дочка Елізабет та її чоловік, Генрі Пратавейра. Завдяки їхнім 
зусиллям виноградне господарство швидко розвивалося. Територія об’єднала близько 150 гектарів 
виноградників в районі I.G.P. Кот де Гасконь.

У 2003 році сімейна компанія випускає перші пляшки своїх вин. Нинішні господарі Domaine de Menard 
– онуки засновника Філіп Егерленер і Елізабет Пратавейра. Філіп керує виноградниками, а Елізабет – 
професійний енолог. Вони експериментують з ґрунтами і сортами винограду, часом вибираючи не 
найбільш популярні, а найбільш підходящі до терруара. Усе заради того, щоб створювати дивовижні 
вина, в яких втілюється щедрість місцевої природи.

Об’єднавши зусилля декількох поколінь, сьогодні виноробна компанія Domaine de Menard продов-
жує розвивати виробництво, робити внесок в своє ім’я і завойовувати прихильність поціновувачів 
виняткових вин в усьому світі.

LIEU DIT LES CHARPENTIES
32330 GONDRIN
https://www.fjp-vins.fr
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2 Amande

Colombard & Sauvignon I.G.P.
Біле напівсухе

Вміст цукру: 5 г/л
Вміст алкоголю: 11 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: 60% Коломбар, 40% Совіньйон Блан
Зона виробництва: Франція, Гасконь

Сенсорні характеристики: легке ароматне вино з тонами 

цитрусових, квітів і тропічних фруктів. Смак чудово зба-

лансований, достатньо мінеральний з легкою свіжістю.

Оптимальна
температура

3 Gulf Stream 

Rose Gourmand I.G.P.
Рожеве напівсухе

Вміст цукру: 5 г/л
Вміст алкоголю: 11 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: Каберне Совіньйон, Мерло, Шираз,
Таннат, Егіодола
Зона виробництва: Франція, Гасконь

Сенсорні характеристики: приємне освіжаюче вино, що 

приваблює яскравим ягідним ароматом з тонами суниці, 

смородини та ванілі. У добре збалансованому смаку яс-

краво вирізняються ягідні ноти.

Оптимальна
температура 10 °С

8-
10 °С

Винна карта
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5 Perle

Sauvignon Blanc I.G.P.
Біле сухе

Вміст цукру: 2 г/л
Вміст алкоголю: 11 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: Совіньйон Блан
Зона виробництва: Франція, Гасконь

Сенсорні характеристики: свіже легке вино, що прива-

блює інтенсивним тропічним ароматом з відтінками манго, 

лічі, персику та аґрусу. Делікатний смак вирізняється лег-

кою мінеральністю.

Оптимальна
температура

8-
10 °С

7 Venus

Gros Manseng I.G.P.
Біле напівсолодке

Вміст цукру: 43 г/л
Вміст алкоголю: 11 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Гро Мансанг
Зона виробництва: Франція, Гасконь

Сенсорні характеристики: яскраве вино, що захоплює 

складним виразним ароматом з тонами яблука, меду, 

ванілі та м’яти. Гарно збалансований легкий смак прива-

блює приємними квітковими тонами.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Оптимальна
температура

8-
10 °С

Винна карта
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4 Triton

Merlot & Cabernet Sauvignon I.G.P.
Червоне сухе

Вміст цукру: 2 г/л
Вміст алкоголю: 12,5 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: 60% Мерло, 40% Каберне Совіньйон
Зона виробництва: Франція, Гасконь

Сенсорні характеристики: вино червоно-рубінового

кольору з яскравою фруктовою ароматикою та пряними 

нотами. Смак володіє хорошим балансом, фруктово-

пряними відтінками та тривалим післясмаком.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

16-
18 °С

Винна карта
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Про компанію Chateau Les Hauts de Palette

Виноградники цієї виноробної компанії займають площу 150 га. У штаті налічується 20 співробітників і 
виробляється 1 мільйон пляшок вина на рік. Протягом останніх 5 поколінь винороби передавали свої 
секрети виготовлення та пристрасть до своїх виноградних лоз, а також до своїх вин.

Внаслідок націоналізації в 1962 році, родина Юнг була вимушена відмовитися від своїх виноградників, 
які вони розвивали з 1859 року.

Чарльз Юнг приєднався до свого старшого брата, який уже жив у Бордо, Франція. Він придбав 
Chateau HAUT MONDAIN, виноградник, площею 42 га в Бордо АОС, на благо своїх двох синів та 
двох племінників. Протягом наступних 20 років чотири партнери продовжували розвиток та купували 
більше виноградників, аж до 1982 року, коли вони вирішили мирно піти окремими шляхами.

Наступним кроком було створення нової виробничої компанії: SCEA Charles YUNG & Fils. Чарльз 
Юнг, зміг зберегти під час поділу Chateau HAUT MONDAIN і Chateau BARAIL (AOC Бордо), Chateau 
LES HAUTS DE PALETTE, а також Chateau MOULIN DE TASSIN (Кот-де-Бордо). Йому довелося віддати 
-  Chateau MONBRABECH (AOC Корб’ер).

Жан Крістоф оселився і купив Chateau SAINTONGEY (AOC Бордо) у 1993 році. Тоді ж до компанії 
приєдналася його дружина Сесіль. У 1999 році для диверсифікації ринків було створено компанію з 
продажу та дистрибуції: HDP - LES HAUTS DE PALLETTE SARL.

Молодший син Родольфа, Чарльз, перевів власний бізнес у сімейну власність у 2006 році, завдяки 
цьому, він може краще розвивати компанію. Ця торгова компанія також займається дистрибуцією 
вин для дружини Родольфа, Марії Хелен ЮНГ-ТЕРОН. Її вина виробляються в Chateau de PORTETS 
(AOC Грав), а також Chateau PORT DU ROY (AOC Бордо Суперіор).

У 2012 році - придбали Chateau BOURDON LA TOUR (AOC Кот-де-Бордо), розташоване у Каділлаку, 
в даний час там проходить масштабний ремонт.

Чарльз Юнг, у своєму поважному віці все ще присутній у бізнесі і продовжує консультувати своїх 
синів. Жан Крістоф відповідає за виноградники та виноробство. Родольф та Сесіль керують марке-
тингом та адміністрацією.

Les Hauts de Palette SARL
4 Bis Chemin de Palettes, BP 38
33 410 BEGUEY, FRANCE
www.leshautsdepalette.com

46



Baron de Gasсq

Bordeaux A.O.C.
Червоне сухе

Вміст цукру: 2 г/л
Вміст алкоголю: 13 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: 70% Мерло, 30% Каберне Совіньйон
Зона виробництва: Франція, Бордо

Сенсорні характеристики: вино має насичений гранато-

вий колір. Аромат вишуканий, сповнений відтінками свіжих 

червоних фруктів, тютюну та дубу. Смак шовковистий та 

делікатний, достатньо щільний.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура 17 °С

Chateau Laubarede 

Haut-Medoc A.O.C.
Червоне сухе

Вміст цукру: 2 г/л
Вміст алкоголю: 13 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: 45% Мерло, 55% Каберне Совіньйон
Зона виробництва: Франція, Бордо (О-Медок)

Сенсорні характеристики: вино має насичений гранато-

вий колір. В ароматі домінують відтінки чорної смородини, 

що вдало переплітаються з тонами дубу та перцю. Смак 

повнотілий з приємними округлими танінами та тривалим 

фруктовим післясмаком.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

16-
18 °С

Винна карта
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Baron de Gasсq

Bordeaux A.O.C.
Біле cухе

Вміст цукру: 2 г/л
Вміст алкоголю: 13 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: 70% Семільйон, 30% Совіньйон блан
Зона виробництва: Франція, Бордо

Сенсорні характеристики: вино має насичений солом’я-

ний колір з зеленуватим відблиском. Аромат сповнений 

відтінками екзотичних фруктів. Смак свіжий з відчутною 

мінеральністю та стійкими фруктовими нотами.

Оптимальна
температура

Chateau De Portets 

Graves A.O.C.
Біле cухе

Вміст цукру: 2 г/л
Вміст алкоголю: 13 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: 60% Семільйон, 30% Совіньйон блан, 
10% Мюскадель
Зона виробництва: Франція, Бордо (Грав)

Сенсорні характеристики: вино насиченого та глибокого 

жовто-зеленого кольору. Аромат складний з тисячею різ-

номанітних комбінацій, поєднує смажені та копчені ноти 

з білим інжиром, нектарином і ананасом. На смак вино 

чудово збалансоване з виразною свіжістю.

8-
10 °С

Оптимальна
температура

10-
12 °С

Винна карта
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Про компанію Quinta Vale d’Aldeia

Quinta Vale d’Aldeia – розташована в місті Меда в серці регіону Дору Суперіор – є проєктом на-
родженим зусиллями та відданістю однієї сім’ї, з основною цілю - виробляти видатні вина.

Місце розташування виноробні, знане своїм багатим та складним мікрокліматом, це означає що 
щедра земля в поєднанні з відібраними сортами винограду дає дійсно неперевершену якість та вро-
жайність. В доповнення до цього, ми використовуємо передові технології виробництва вина.

Quinta Vale d’Aldeia – це еталон якості на Міжнародному та Португальському ринках, з широким 
вибором вин, починаючи з легких і ароматних до більш вишуканих, які задовільнять найвимогливіші 
смаки.

Побудована з нуля в 2009 році, виноробня обладнана найдосконалішими технологіями винофікації, 
при цьому традиційні методи виноробства не були зігноровані. Трьох поверхова будівля гармонійно 
вписується в оточення. Більшість її структури прихована, посилюючи вражаючу природню красу уз-
гір’я, обрамлёного великими плантаціями мигдалю.

На 0 рівні розташовано дві окремі зони: одна в якій відбувається весь процес прийому винограду, в 
цей час, в іншій зоні розташувались офіси, включаючи зону дегустації вина та проведення різних за-
ходів з якої відкривається чудовий панорамний вид на оточуючий ландшафт. На -1 рівні розміщується 
обладнання для бродіння червоного вина, також ця зона включає в себе величезний склад готової 
продукції. На -2 рівні проходить ферментація білого вина. Тут також присутнє місце для зберігання 
червоного вина, виробництво пляшок та етикеток та прекрасна зона для витримки вин у бочках.

Estrada Nacional 331
Vale da Manta
6430-119 Meda
www.quintavaledaldeia.com
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Porto Ruby

D.O.C.
Червоне солодке кріплене

Вміст цукру: 90 г/л
Вміст алкоголю: 19,7 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Туріга Франка, Туріга Насьональ,
Тінта Баррока, Тінта Роріз
Зона виробництва: Португалія, Дору

Сенсорні характеристики: темно-рубіновий колір.

Свіжий насичений аромат, сповнений нотами вишні та 

чорної смородини. З вираженими, але добре інтегрова-

ними танінами та довгим багатим фруктовим післясмаком.

Porto Tawny

D.O.C.
Червоне солодке кріплене

Вміст цукру: 90 г/л
Вміст алкоголю: 19,5 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Туріга Франка, Туріга Насьональ,
Тінта Баррока, Тінта Роріз
Зона виробництва: Португалія, Дору

Сенсорні характеристики: вино гранатового кольору з 

цегляними відтінками. В ароматі зустрічаються ноти виш-

невого джему та солодощів. Смак повнотілий, витончений, 

тривалий.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура 17 °С

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура 17 °С

Винна карта
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Foral De Meda Tinto

D.O.C.
Червоне сухе

Вміст цукру: 0,6 г/л
Вміст алкоголю: 14,5 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: 50% Туріга Насьональ, 25% Туріга Фран-
ка, 25% Тінто Као
Зона виробництва: Португалія, Дору

Сенсорні характеристики: вино темно рубінового кольору 

з виразним ароматом червоних фруктів. Смак витончений, 

з хорошою кислотністю та шовковистими танінами.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

16-
18 °С

Foral De Meda Branco

D.O.C.
Біле cухе

Вміст цукру: 2,5 г/л
Вміст алкоголю: 11,6 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: 35% Віозіньо, 35% Рабігато, 30% Гувейо
Зона виробництва: Португалія, Дору

Сенсорні характеристики: легке та ароматне вино з то-

нами цитрусових та тропічних фруктів. Смак чудово зба-

лансований, достатньо мінеральний з легкою свіжістю. 

Володіє делікатним післясмаком.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Оптимальна
температура

8-
10 °С

Винна карта
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Kasta Branco

D.O.C.
Біле cухе

Вміст цукру: 4,7 г/л
Вміст алкоголю: 13,8 %
Місткість: 0,75 л

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Сорт винограду: 40% Віозіньо, 30% Рабігато, 30% Гувейо
Зона виробництва: Португалія, Дору

Сенсорні характеристики: легке та ароматне вино з то-

нами ананасу, персиків та тропічних фруктів. Смак чудо-

во збалансований, достатньо мінеральний з легкою свіжі-

стю. Володіє делікатним післясмаком.

Оптимальна
температура

8-
10 °С

Kasta Tinto

D.O.C.
Червоне сухе

Вміст цукру: 0,6 г/л
Вміст алкоголю: 14 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: 50% Туріга Насьональ, 25% Туріга Франка, 
15% Тінто Као, 10% Тінта Роріз
Зона виробництва: Португалія, Дору

Сенсорні характеристики: вино темно рубінового кольору 

з виразним ароматом червоних фруктів, какао та спецій. 

Смак витончений, з хорошою кислотністю та шовковисти-

ми танінами.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

16-
18 °С

Винна карта
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Про компанію Georgian Wine House

Компанія Georgian Wine House була заснована у 1996 році у місті Горі, яке являється логістичним 
центром Грузії. Виноробні належать виноградники в районі Кварелі та Гурджаані, Кахеті.

Місією компаній є підвищення якості життя людей через доступні Грузинські вина, вироблені із дотри-
манням багатовікових традицій, для поціновувачів вина зі всього світу. 

Виноробня була облаштована найсучаснішим обладнанням, яке, в свою чергу, зберігає всі традиції 
Грузинського виноробства, для виготовлення якісних вин та бренді.

Щорічно продукція Georgian Wine House отримує найвищі оцінки та нагороди як на світовому так і 
на місцевому рівні. 

Основною перевагою цієї виноробні є власне виробництво повного циклу, яке включає всі стадії 
виноробства: від вирощування та збору винограду до винофікації та розливу готового вина у пляшки. 
Кожен етап виробництва суворо контролюється як із сторони компанії так і зі сторони незалежних 
експертів.

Сьогодні компанія Georgian Wine House являється одним із лідерів ринку:

• 150 гектар власних виноградників.
• Виробляється більше 6 мільйонів пляшок щорічно.
• 25 видів продукції.
• Більше 100 брендів.
• Більше 50 дистриб’юторів по всьому світу.

GWH
Zegaani 1500, Kakheti, Georgia
+995 570 100077
www.georgianwine.ge
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Кіндзмараулі

Червоне
напівсолодке

Вміст цукру: 30-50 г/л
Вміст алкоголю: 12,5 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Сапераві
Зона виробництва: Грузія, мікрозона Кіндзмараулі

Сенсорні характеристики: вино має темно-гранатовий 

колір з  яскраво вираженим ароматом чорниці, вишні та 

лакриці. Смак шовковистий та стиглий з фруктовим

післясмаком.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

14-
16 °С

Цинандалі

Біле сухе

Вміст цукру: до 3 г/л
Вміст алкоголю: 12 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: 85% Ркацителі, 15% Мцване
Зона виробництва: Грузія, Цинандалі

Сенсорні характеристики: вино солом’яного кольору, 

шо має насичений та вишуканий аромат квітів, тропічних 

фруктів в комбінації легких ноток вершків та смажених 

горіхів.  Смак свіжий з легкими відтінками дині та тропічних 

фруктів.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Оптимальна
температура

10-
12 °С

Винна карта
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Ркацителі

Біле сухе

Вміст цукру: до 4 г/л
Вміст алкоголю: 12 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Ркацителі
Зона виробництва: Грузія

Сенсорні характеристики: вино володіє насиченим со-

лом’яним кольором з зеленуватим відблиском. Аромат 

сповнений відтінками квітів, персиків та родзинок. Смак 

свіжий та фруктовий.

Мукузані

Червоне сухе

Вміст цукру: до 4 г/л
Вміст алкоголю: 14 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Сапераві
Зона виробництва: Грузія, мікрозона Мукузані

Сенсорні характеристики: вино має темно-гранатовий 

колір з яскраво вираженим ароматом чорниці, вишні та 

лакриці. Смак шовковистий та повнотілий з фруктови

післясмаком.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Оптимальна
температура

8-
10 °С

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

16-
18 °С

Винна карта
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Алазанська Долина

Червоне
напівсолодке

Вміст цукру: 30-45 г/л
Вміст алкоголю: 12 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Сапераві
Зона виробництва: Грузія

Сенсорні характеристики: вино темно-червоного кольору 

з фіолетовим відтінком, що має аромат чорної смороди-

ни, вишні та ожини. Смак фруктовий з чудовим балансом.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

12-
14 °С

Сапераві

Червоне сухе

Вміст цукру: 30-45 г/л
Вміст алкоголю: 12,5 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: Сапераві
Зона виробництва: Грузія

Сенсорні характеристики: вино має темно-гранатовий 

колір з  яскраво вираженим ароматом чорної смородини, 

вишні та ожини. Смак шовковистий та повнотілий з фрук-

товим післясмаком.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість
Терпкість

Оптимальна
температура

16-
18 °С

Винна карта
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Алазанська Долина

Біле напівсолодке

Вміст цукру: 30-45 г/л
Вміст алкоголю: 12 %
Місткість: 0,75 л

Сорт винограду: 90% Ркацителі, 10% Мцване
Зона виробництва: Грузія

Сенсорні характеристики: вино солом’яного кольору з 

золотим відтінком, що має насичений аромат смажених 

горіхів та стиглих яблук. Смак свіжий з відтінками айви та 

дині.

Солодкість 
Свіжість
Насиченість

Оптимальна
температура

10-
12 °С

Чача

Вміст цукру: 0 г/л
Вміст алкоголю: 45 %
Місткість: 0,5 л

Сорт винограду: виноград білих і червоних сортів
Зона виробництва: Грузія, західні і східні райони 

Сенсорні характеристики: смак і аромат характерний 

для Чача. Насичений, з вираженими винними і квітковими 

тонами.

Оптимальна
температура

8-10 °С

Винна карта
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Чача

Витримана у діжці

Вміст цукру: 0 г/л
Вміст алкоголю: 45 %
Місткість: 0,5 л

Сорт винограду: виноград білих і червоних сортів
Зона виробництва: Грузія, західні і східні райони 

Сенсорні характеристики: смак і аромат характерний 

для Чача. Насичений, з вираженими винними і квітковими 

тонами. Завдяки витримці у діжчі (не менше 6 місяців),

набуває приємних дубових тонів.

Оптимальна
температура

8-10 °С

Винна карта
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AWS. Academy of Wine & Spirits

Станьте експертом з вин та елітного алкоголю!

Запрошуємо вас у новітній культурно-освітній простір Academy of Wine & Spirits! 
Завдяки навчанню в AWS ви опануєте винну культуру та станете справжнім знавцем вин і міцного 
алкоголю. 

• Наші експерти розробили два освітні курси – основний для загальної аудиторії та курс HoReCa, 
що спрямований покращити якість сервісу у ресторанному бізнесі.

• Вашими викладачами стануть професійні сомельє, за плечима яких – тисячі продегустованих 
зразків та спеціальна освіта (Wine and Spirit Educational Trust, Школа сомельє Віталія Ковача).

• Навчання відбувається за стандартами Міжнародної асоціації сомельє (ASI), з використанням 
авторської методики викладання. 

• У програмі – класифікація вина за якістю, сортами і типами, знайомство з технологіями вироб-
ництва найвідоміших алкогольних напоїв світу та практичні заняття. 

• Крім тем основного курсу, слухачі курсу HoReCa опановують основи сервісу та культуру подачі, 
вчаться працювати з винною картою, вивчають правила поєднання вин та алкогольних напоїв зі 
стравами.

• Ефективному навчанню сприяють величезний дегустаційний фонд, методичний матеріал для кож-
ного слухача та набір дегустаційних карт. 

• Після проходження освітніх курсів усім слухачам видається сертифікат випускника Academy of 
Wine & Spirits.

Додаткова інформація та запис на навчання
за телефоном: +38 (067) 32-90-883
E-mail: wsw.sommelier@wswgroup.com.ua

Пройдіть освітній курс AWS – станьте сертифікованим експертом!
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