
 

 

 

 

 

 

 

WINNICA ZADORA    

 

Szczepanowice 215, 33-114 Rzuchowa 

 

KONTAKT: TEL. 502 714 696 e-mail: winnica.zadora@gmail.com www.winnica-zadora.pl 

WARUNKI ZAKUPÓW: minimalna ilość zamówienia – 6 butelek w opakowaniu. 

SPOSÓB DOSTARCZANIA ZAKUPÓW I KOSZTY: odbiór własny lub firma kurierska – koszt 

przesyłki 6 do 12 butelek 30 zł., koszt opakowania kurierskiego dla 6 butelek 14 zł. 

SPOSÓB PŁATNOŚCI: odbiór własny - gotówką, przesyłka kurierska – przedpłata na konto.  

 

OFERTA WIN 05. 2020 r. 

Opis wina Cena 

brutto 

BENE 2016 

Czerwone wytrawne (Regent 100%) - taniczne, cieliste i dobrze zbalansowane.  

W nosie kwiatowe z dominującą nutą hibiskusa i dzikiej róży. Pełne soczystych 

pestkowych owoców: wiśni i czereśni. W ustach  pełne suszonych owoców oraz 

korzennych przypraw, pieprzu, gałki muszkatołowej, z długim finiszem.  Wino należy 

serwować schłodzone do temperatury 17-18oC. 

Zawartość alkoholu 12%, cukier resztkowy 3 g/l, kwasowość ogólna 5,1 g/l. 

 

 

 

70 zł 

JULIA  2018 

Białe wytrawne (Johanniter 100%) - rześkie i mineralne. W nosie dominują nuty 

cytrusowe: mandarynka i cytryna oraz aromaty polnych kwiatów. W ustach świeże i 

owocowe, wyczuwalny melon, jabłko. Doskonałe zarówno do picia solo, jak i do 

podawania z jedzeniem. Wino należy serwować schłodzone do temperatury 11-12oC. 

Zawartość alkoholu 13,5%, cukier resztkowy 0,5 g/l, kwasowość ogólna 6,3 g/l.  

 

 

55 zł 

RONDINO 2016 

Czerwone wytrawne (Rondo 100%) - lekkie i bardzo owocowe. W nosie kwiaty: frezje, 

fiołki, konwalie, owoce leśne, jeżyny i tarniny oraz wiśnie. W ustach świeże i soczyste 

maliny, jeżyny oraz wiśnie. Bardzo dobrze zbalansowane, z wyczuwalną nutą przypraw 

korzennych. Wino należy serwować schłodzone do temperatury 17-18 oC.  

Zawartość alkoholu 11,5%, cukier resztkowy 3 g/l, kwasowość ogólna 5,1 g/l.  

 

 

 

70 zł 

ROSERO 

Różowe wytrawne (Rondo 100%) -  w ustach świeże, soczyste, pełne truskawek i malin, 

dobrej struktury i orzeźwiającego zakończenia. Idealne wino na gorące lato do ciast, tortów 

i serów twardych. Wino należy serwować schłodzone do temperatury 11-12oC. 

Zawartość alkoholu 12%, cukier resztkowy 2 g/l, kwasowość ogólna 5,4 g/l. 

 

55 zł 

SEMPRE 2018 

Czerwone wytrawne (Dornfelder 100%) - lekkie w stylu klaretu. W nosie  owoce leśne 

oraz czarna porzeczka, malina z nutą podwędzaną. W ustach aromat owoców leśnych: 

jagody, borówki oraz maliny z rześkimi taninami oraz tytoniowym posmakiem.  Wino 

należy serwować schłodzone do temperatury 17-18 oC. 

Zawartość alkoholu 11,5%, cukier resztkowy 3 g/l, kwasowość ogólna 5 g/l. 

 

 

80 zł 
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