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Wine Corner to butikowy sklep z winami organicznymi.
Selekcję win opieramy zawsze o jakość i autentyczność.

Nie boimy się niszowych butelek, a szanujemy naturę i tradycję.
Nasza oferta to pomost łączący slow wine

ze znanymi i klasycznymi winami.

Wina Białe str. 3-7 

SPIS TREŚCI 

Nasze najlepsze wybory od owocowych aromatów po musowanie i orzeźwienie! 

Wina Czerwone str. 8-11
Owocowa Hiszpania i aromatyczne Włochy w najlepszej odsłonie.

Świąteczne słodkości str. 12
Najlepsza jakość i włoski szyk – słodkości które idą w parze z naszymi winami! 

Opakowania i akcesoria str. 13-14
Ty wybierasz, a my tworzymy piękny zestaw prezentowy! 

Dodatkowe usługi str. 15

Kontakt str. 16

Każde zamówienie dostosujemy do Twoich potrzeb i dostarczymy tam gdzie chcesz! 



Dwa klasyczne, doskonale rozpoznawalne Prosecco
kontra hit kilku ostatnich sezonów - naturalny, niefiltrowany pet-nat!

Prosecco Extra Dry ‚Gorio’
DOCG Valdobiadene Superiore 

Kraj: Włochy, Wenecja Eugenejska

Producent: Az. Agr. Malibran

Doskonałe, półwytrawne, kremowe
i aromatyczne Prosecco od butikowego
producenta z włoskiego Veneto. Bestseller
i zawsze dobry wybór przed sylwestrem!

Cena: 69zł

Prosecco Brut ‚Ruio’
DOCG Valdobiadene Superiore 

Kraj: Włochy, Wenecja Eugenejska

Producent: Az. Agr. Malibran

Wielokrotnie nagradzane, wytrawne i orzeźwiające 
Prosecco. Za to wino Malibran otrzymał platynę
od magazynu Decanter. Smak i aromat zielonego 
jabłuszka, drobne, trwałe bąbelki to przepis na sukces!

Cena: 69zł

‚Sottoriva’ Col Fondo
IGT Frizzante

Kraj: Włochy, Wenecja Eugenejska

Producent: Az. Agr. Malibran

To, przypominające wytrawny cydr jabłkowy, wino 
można określić kilkoma słowami: naturalne,
niefiltrowane, bez cukru, bez siarki, rzemieślnicze.

Cena: 69zł
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Blanc de Noirs Brut 
AOC Champagne

Kraj: Francja, Szampania

Producent: Champagne Fleury

Wyjątkowy szampan z maleńkiej winiarni. Powstaje 
tylko z czerwonych winogron Pinot Noir.
Niesamowicie aromatyczny, pachnący białymi 
malinami i białą porzeczką. W smaku intensywnie 
owocowy i wyraziście kwasowy. 

Cena: 229zł

Riesling
Sekt Brut

Kraj: Niemcy, Palatynat

Producent: Reichsrat von Buhl

Zaskakujące jakością wino musujące z Niemiec. 
Tworzone metodą szampańską z najlepszych 
winogron Riesling-a w regionie.
Jakość szampana za połowę ceny!

Cena: 135zł

Kultowy Szampan
od małego producenta

vs. Mniej znany
ale mocarny Sekt.
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Klasyczne Chardonnay - zielone, lekkie i orzeźwiające
lub aromatyczne i lekko pikantne - Sauvignon z Francji

AOC Cheverny
Blanc

Kraj: Francja, Dolina Loary

Producent: Domaine du Salvard

Sauvignon Blanc obecnie jest najpopularniejszym 
białym winem. Proponujemy te z francuskiej Doliny 
Loary zamiast nowozelandzkiego. Urzekająco 
aromatyczne, soczyste i na każda okazję.

Cena: 69zł

Chardonnay ‚Sire’
IGP Salento

Kraj: Włochy, Apulia

Producent: Az. Agr. Mocavero

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych odmian 
winogron na świecie. Chardonnay z ciepłej Apulii

to zawsze dobry wybór na prezent.

Cena: 49zł
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Riesling ‚Julie’ 
halbtrocken

Kraj: Niemcy, Palatynat

Producent: Reichsrat von Buhl

Każdy wie , że riesling to król białych win! ‚Julie’ to 
propozycja od organicznego producenta z Palatynatu. 
Półwytrawne, soczyście owocowe to solidne wino do 
każdego dania czy deseru.

Cena: 85zł

‚Conscio’ DOCG Verdicchio dei Castelli di Jesi 
Classico Superiore 

Kraj: Włochy, Marchia

Producent: Az. Agr. Accadia 

‚Conscio’ oznacza ‚świadomy’ - świadomy dobrego 
smaku. Włoski klasyk od geniusza Verdicchio. 
Doskonałe wino do jedzenia, wytrawne, pełne i 
bogate, z typową migdałową końcówką.

Cena: 69zł

Riesling - król białych win w soczystej wersji,
czy solidne, goryczkowe Verdicchio?
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AOC Sancerre

Kraj: Francja, Dolina Loary

Producent: Lucien Crochet 

Ponadczasowy klasyk. Wina znad Loary od wielu lat 
cieszą się uznaniem krytyków, a konsumentom 
towarzyszą podczas wyjątkowych okazji i wystawnych 
kolacji. Sauvignon Blanc o świeżym aromacie 
cytrusów i jasnych owoców z mineralnym akcentem. 
Rześkie, przyjemnie kwasowe, z dobrą koncentracją
i długim aromatycznym finiszem. 

Cena: 139zł

‚Dragon’
DOC Langhe Bianco

Kraj: Włochy, Piemont

Producent: G.D. Vajra 

Dragon’ to symbol odwagi - i samo wino też 
odważne. Mieszanka Sauvignon, Chardonnay, 
Nascetta i Riesling to w Piemoncie nie lada 
zaskoczenie. Cudownie owocowe, cytrusowe z nutami 
owoców egzotycznych. Soczyste i aromatyczne, z 
lekko słonym posmakiem.

Cena: 89zł

Klasyk nad klasyki z Francji,
kontra odważny, biały smok z Włoch.
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Primitivo ‚Stellare’ IGP Puglia

Kraj: Włochy, Apulia

Producent: Cantine Risveglio

Nie ma bardziej rozpoznawalnego czerwonego wina 
w Polsce. Zawsze lubiany pewniak. Wino mocno 
owocowe, intensywnie aromatyczne. Dużo wiśni, 

czereśni, śliw i jeżyn. 

Cena: 55zł

Garnacha

Kraj: Hiszpania, Navarra

Producent: Vina Zorzal

Vina Zorzal to projekt pełnych energii przedstawicieli 
najmłodszej generacji winiarzy. W tym winie można 
znaleźć ich energię. Wino jest świeże, owocowe, o 
miękkich taninach. 
Cena: 55zł

Znane i smaczne Primitivo
kontra radosna i soczysta Garnacha.
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Tempranillo ‚Laltre’
PGI Costers del Segre

Kraj: Hiszpania, Katalonia

Producent: Cellar Lagravera

Założyciele winnicy o sobie mówią: ‚No Chemical 
Brothers’. Wina tworzą z największym szacunkiem dla 
natury i jednocześnie z precyzją laboranta. Wino ma 
intensywnie rubinowo – purpurowy kolor i mocny 
aromat śliwek, jagód, wiśni a nawet mięty i lukrecji.

Cena: 59zł

DOC Langhe Rosso

Kraj: Włochy, Piemont

Producent: G.D. Vajra

Wino z jednego z najbardziej prestiżowych
regionów winiarskich – Piemontu. Pełny lasów, dzikiej 

zwierzyny i trufli. To tam powstają największe wina 
Włoch, Barolo i Barbaresco. Langhe Rosso

jest codzienną wersją tych wielkich win. W ustach 
pełne, o owocowym charakterze, z delikatnymi 

garbnikami i zbalansowaną kwasowością.
W końcówce oprócz ciemnych owoców

pojawiają się nuty lekko balsamiczne. 

Cena: 79zł

Aksamitne i klasyczne
Langhe Rosso w parze

ze spontaniczną hiszpańską 
czerwienią.
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Dao Tinto Reserva
2015

Kraj: Portugalia, Dao

Producent: Quinta da Pellada 

Dao nie jest tak rozpoznawalne jak Douro ale wina 
powstają tam coraz ciekawsze. A juz na pewno 
połowę tańsze! Wino powstaje z Touriga National
i Tinta Roriz - czyli Tempranillo. Wino dojrzewało
przez 14 miesięcy w beczkach z dębu francuskiego. 
Charakteryzuje się intensywnym bukietem z dominacją 
aromatów czerwonych owoców, dobrze 
zintegrowanymi garbnikami oraz doskonałą
strukturą w ustach.

Cena: 99 zł     

Rioja Reserva ‚deAlto’
2014

Kraj: Hiszpania, Rioja

Producent: deAlto Rioja y Más

Rioja to jedno z najbardziej rozpoznawalnych win z 
Hiszpanii. Powstają z odmiany Tempranillo i zazwy-
czaj są długo dojrzewane w beczkach. ‚deAlto’ 
leżakuje przez 18 miesięcy dzięki czemu zyskuje 
aksamitną fakturę i tytoniowy finisz. Doskonałe
na wieczór przy kominku!

Cena: 129zł

Owocowa Portugalia czy beczkowa Hiszpania?
Co kto lubi. 
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„Ravera” DOCG
Barolo 2017

Kraj: Włochy, Piemont

Producent: G.D. Vajra 

Długowieczne wino, zarazem pozwalające się 
cieszyć finezją win Barolo zaledwie po kilku latach.
Wino o ciemnowiśniowej barwie i eleganckim, 
złożonym bukiecie z przeważającymi nutami owoców, 
tytoniu i skóry. W ustach bardzo strukturalne, z 
jedwabistymi garbnikami, wyrazistą kwasowością i 
mnóstwem tanin. Finisz w winie jest długi i aromatyczny 
z akcentem owoców, przypraw i leśnej ściółki.

Cena: 329 zł     

„Il Velluto” DOCG Amarone della Valpolicella 
Classico Riserva 2012

Kraj: Włochy, Wenecja Eugenejska
Producent: Az. Agr. Meroni

Bardzo tradycyjny producent wykorzystujący tylko 
naturalne metody uprawy i fermentacji. Winogrona 
były zbierane ręcznie, a następnie podsuszane przez 
120 dni, co pozwoliło na stworzenie wina o pięknej 
rubinowej barwie i bogatym bukiecie z aromatami 
suszonych owoców, przypraw i wanilii. W ustach jest 
pełne, łagodne, o dobrze zintegrowanych, garbnikach 
i długim, ciepłym finiszu. Wina posiadłości od ponad 
70 lat noszą nazwę „Velluto”, co oznacza „aksamitny”. 

Cena: 259zł

Starcie tytanów - pojedynek bogów włoskiej sceny winiarskiej.
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Czekolada bean-to-bar to czekolada produkowana
od ziarna kakaowca do tabliczki. Oznacza

to, że DESEO CRAFT CHOCOLATE, produkując 
czekolady bean-to-bar, ma kontrolę nad całym

procesem produkcji – od wyboru plantacji
i konkretnego ziarna kakaowca, przez

cały proces prażenia (roastowania) ziaren,
miażdżenia, mielenia, konszowania, dodawania

dodatków  aż do powstania finalnej tabliczki. 
Produkcja czekolady bean-to-bar to wieloetapowy 

proces.Proces ten zaczyna się już na plantacji
kakaowca – to tam ziarna są zbierane, fermentowane

i suszone. Następnie te ziarna, w wielkich jutowych 
workach, transportowane są do Polski, do Warszawy,

gdzie my zajmujemy się każdym

kolejnym etapem produkcji. 

Cena: 25 zł     

Firma Galup z miasta Pinerolo w Piemoncie wytwarza doskonałe 
włoskie ciasta bożonarodzeniowe - Panettone i Pandoro według 

tradycyjnych receptur od 1922 roku. Sekretem pysznego, miękkiego, 
pozostającego na długo świeżym ciasta drożdżowego jest z pewnością 

naturalny zakwas, ten sam od początku istnienia firmy. Ciasto wyrasta 
przez 40 godzin, a do jego wytwarzania stosuje się wyselekcjonowane, 

wysokiej jakości składniki, najczęściej od regionalnych, piemonckich 
producentów.

Cena: 29 zł
op. 100g     

Podróż Amedei zaczyna się od założycielki firmy, Cecilii 
Tessieri, która w małym laboratorium rzemieślniczym w 
miejscowości Pontedera w Toskanii, rozpoczęła swoje 
poszukiwania smaku doskonałego, krok po kroku, 
poprzez naukę, pasję, odkrywanie dawnych metod 
przetwarzania kakao. Droga rozwoju prowadzi do 
odległych miejsc skąd pochodzi kakao, gdzie firma 
Amedei odkryła plantacje najbardziej cenionych odmian. 
Jako pierwsza manufaktura włoska zdecydowała o 
przyjęciu filozofii pełnej kontroli nad całym łańcuchem 
produkcji swoich czekolad.

Cena: 19 zł     

Zapytaj nas

o dostępne smaki!



Cantuccini to tradycyjne ciasteczka z Toskanii, zwane także często "biscotti di Prato", czyli ciastka 
z Prato, w wersji podstawowej wypiekane są z migdałów. Degustuje się je maczając
w winie, kawie lub herbacie. Apelacja IGP jest gwarancją wykonania zgodnie z lokalnymi 
tradycjami, wyłącznie z lokalnych surowców. Proces produkcji podlega restrykcyjnym kontrolom, 
które mają na celu potwierdzenie autentyczności wytwarzanego produktu i techniki jego 
wykonania. Rodzinna firma Deseo z Prato, skąd pochodzą właśnie tradycyjne cantuccini,
od ponad 150 lat zajmuje się wypiekaniem różnego rodzaju ciastek, cantuccini i innych słodkości.

Cena: 29 zł     

Torebka kolorowa
pojedyńcza

Cena: 5 zł     

Pudełko
kartonowe
pojedyńcze,
mniejsze

Cena: 6 zł     

Skrzynka
 drewniana
na 1 butelkę

Cena: 19 zł     

Pudełko kartonowe
zamykane na magnes
z wypełnieniem

Cena: 35 zł     

Pudełko rozsuwane “Wine Corner”
na 3 butelki wina
(lub dowolny zestaw prezentowy)

Cena: 30 zł     

Pomysł na prezent!    

Cena tego przykładowego zestawu:

184 zł     

Opakowania i akcesoria

Riesling Sekt Brut

Cena 135 zł

+

Kieliszek marki Spiegelau

19 zł
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Korkociągi Pulltex z podwójną dźwignią 
zrewolucjonizowały otwieranie butelek z winem.
Pulltap -to pierwszy na świecie model korkociągu 
dwustopniowego. Produkt opatentowany. Pozwala
bez wysiłku, w dwóch krokach, otworzyć butelkę
bez złamania korka. To ulubiony model profesjonalistów 
pracujących z winem w restauracjach.

Cena: 29 zł     

Przedstawiamy korkociąg ClickCut,
który zdobył 1 nagrodę na konkursie trybuszonów

w Gevrey-Chambertin we Francji. Materiały wyłącznie 
pochodzenia hiszpańskiego: rączka z żelaza, dźwignia 

ze stali niklowanej, spirala ze stali węglowej pokryta 
teflonem, ostrze ząbkowane ze stali nierdzewnej. 

Korkociąg jest zapakowany w ładne i zgrabne pudełko. 

Cena: 59 zł     

Skomponuj swój zestaw!

AOC Cheverny Blanc

Cena 69 zł

Cena p rzykładowego zes tawu
266 z ł

Skomponuj dowolny zestaw
upominkowy, który może składać się
z naszej szerokiej oferty win,
słodyczy i akcesoriów.
  

Czekolada Amadei

Cena 29 zł

Logo Twojej firmy

na trybuszonie!

Usługa personalizacji
wyceniana jest
indywidualnie

Rioja Reserva

‚deAlto’  2014

Cena 129 zł

Pudełko

rozsuwane

“Wine Corner”

Cena 39 zł

Korkociąg

Pulltex - Pulltap

Cena 29 zł

Korkociąg

Pulltex - Pulltap

Cena 29 zł
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Dowozimy Twoje prezenty

Posiadamy własny transport, dzięki czemu Twoje
prezenty dowieziemy wszędzie i na czas.

Wystarczy złożyć u nas zamówienie, a my zajmiemy się resztą.
Spakujemy prezenty, wydrukujemy spersonalizowaną kartkę
według Twojego projektu, dostarczymy pod wskazany adres.

 

ZAMÓWIENIA

1. Ceny podlegają negocjacjom względem ilości.

2. Cena ostatecznego zestawu zależy od części składowych.

3. Wszystkie podane w katalogu ceny są cenami brutto.

4. Usługa personalizacji
    (umieszczenie logo firmy na opakowaniu/akcesoriach)
    wyceniana jest indywidualnie.

5. Zamówienia prosimy składać na 14 dni kalendarzowych
    przed terminem realizacji.

6. W przypadku zamówień powyżej 50 sztuk danego zestawu,
prosimy o skontaktowanie się odpowiednio wcześniej
    

Powyższa oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu §1 Kodeksu Cywilnego.
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1. Ceny podlegają negocjacjom względem ilości.

2. Cena ostatecznego zestawu zależy od części składowych.

3. Wszystkie podane w katalogu ceny są cenami brutto.

4. Usługa personalizacji
    (umieszczenie logo firmy na opakowaniu/akcesoriach)
    wyceniana jest indywidualnie.

5. Zamówienia prosimy składać na 14 dni kalendarzowych
    przed terminem realizacji.

6. W przypadku zamówień powyżej 50 sztuk danego zestawu,
prosimy o skontaktowanie się odpowiednio wcześniej
    

Kontakt:

Wine Corner

+48 510 026 570

info@winecorner.pl


