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Od kiedy ponad 12 lat temu pojawiliśmy się na rynku – 
niezmiennie  jesteśmy czołowym importerem w Polsce

oraz częścią prestiżowej Ferment Group w której znajdują się 
warszawskie restauracje: Le Braci, Kieliszki na Próżnej,

Butchery & Wine, Koneser Grill i Rozbrat 20 oraz butikowe sklepy
z winem Wine Corner i wine bar & shop Grono. 

Portfolio Vini  e Affini zbudowane jest w oparciu o małe 
europejskie winnice, wina naturalne, organiczne

i biodynamiczne, a także niefiltrowane, bez siarki i wina 
terroirystyczne. Selekcja bazuje na niezwykłych winach

z historią, eleganckich i finezyjnych, pokazujących kunszt pracy 
winiarza. Jesteśmy kojarzeni z najlepszą na rynku ofertą win 

włoskich. Od zawsze ambitni i bezkompromisowi. Dzięki dużej 
dynamice wzrostu, naszą ofertę poszerzyliśmy 

o pozostałe winiarskie kraje Europy - Francję, Hiszpanię, 
Portugalię, Niemcy, Austrię, Węgry i Chorwację.  W ofercie 

posiadamy wina wielokrotnie nagradzane, produkowane przez 
małych, często rodzinnych producentów,

którzy nie poddają się modom, a wina robią w zgodzie
z sobą i przyrodą. Są to rzemieślnicy, których pasja przekłada się 

na każdą wyprodukowaną butelkę. Dzięki spersonalizowanej 
selekcji oraz sprawnie zarządzanej logistyce wielokrotnie 

wygrywaliśmy przetargi dla międzynarodowych korporacji oraz 
instytucji publicznych. Zajmujemy się także kompleksową 

obsługą klienta B2B.

O NAS
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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.

Dowozimy Twoje prezenty

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 danegozestawu,
   prosimy o skontaktowanie się odpowiednio wcześniej
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Vino Bianco NV
KRAJ: Włochy

REGION: Abruzja 
SZCZEP: Pecorino, Trebbiano

KOLOR: Białe

Świeże i pełne energii wino o aromatach zielonych jabłek,
białej brzoskwini i cytryn. W ustach orzeźwiające,

z ziołowymi, mineralnymi, a nawet orzechowymi akcentami
i kwasowością, która skutecznie pobudza apetyt. Doskonały jako 

aperitif i do lekkich przekąsek.

55 zł

Vino Rosso NV
KRAJ: Włochy
REGION: Abruzja 
SZCZEP: Montepulciano
KOLOR: Czerwone

Radosne, lekkie Montepulciano urzekające aromatami jeżyn, 
czerwonych śliwek i suszonych ziół. W ustach pełne życia,
z drobnoziarnistymi taninami. Świetne do prostych dań kuchni 
włoskiej, a zwłaszcza makaronów.

PRODUCENT: Azienda Agricola Cirelli

55 zł
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PRODUCENT: Azienda Vinivola Mocavero 

Primitivo ‘Sire’ I.G.T. Salento 2020
KRAJ: Włochy
REGION: Apulia 
SZCZEP: Primitivo
KOLOR: Czerwone

Primitivo o bogatym bukiecie, w którym dominują nuty
dojrzałych ciemnych owoców. W ustach dobrze
zbudowane, z delikatnymi taninami i pełnym, owocowym
aromatem. Choć pozostaje w nim kilka gramów cukru
resztkowego, wino nadal zachowuje swój wytrawny
charakter. Jest niezwykle elastyczne kulinarnie – wpasuje się
w wiele rozmaitych połączeń z potrawami, zwłaszcza
z tak zwanym „comfort food”.

Klasyka gatunku

55 zł

PRODUCENT: Azienda Vinivola Mocavero 

Chardonnay ‘Sire’ I.G.T. Salento Bianco 2021
KRAJ: Włochy

REGION: Apulia 
SZCZEP: Chardonnay

KOLOR: Białe

Ciekawa i świeża interpretacja Chardonnay
z południowych Włoch. Wino pachnie zielonym jabłkiem,

agrestem i cytrusami. W ustach jest łagodne, owocowe,
z lekko zaznaczoną kwasowością. Doskonale sprawdzi się

zarówno solo, jak i z lekkimi przekąskami,
owocami morza i rybami.

55 zł

PRODUCENT: Fattoria di Sammontana Daniele Dzieduszycki  

Chianti D.O.C.G. 2020
KRAJ: Włochy

REGION: Toskania 
SZCZEP: Sangiovese, Canaiolo

KOLOR: Czerwone 

Właścicielem Fattoria di Sammontana
jest hrabia Andrea Dzieduszycki, toskański winiarz
w trzecim pokoleniu i przedstawiciel włoskiej linii

arystokratycznego rodu Dzieduszyckich. Świeże, żywe Chianti
o klasycznych aromatach wiśni i śródziemnomorskich przypraw 

oraz lekkiej, finezyjnej budowie, które dobrze skomponuje się
z pizzą, risotto i makaronami.

65 zł
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Gruner Veltliner Terassen 2021 
KRAJ: Austria
REGION: Wagram 
SZCZEP: Grüner Veltliner  
KOLOR: Białe

Austriacki skarb narodowy! Ten klasyczny Grüner Veltliner
zachwyca aromatami zielonych jabłek, pigwy, białego pieprzu,
a to wszystko spina charakterystyczna mineralność.
Znakomity towarzysz dań z kurczaka lub wieprzowiny. 

PRODUCENT: Weingut Josef Ehmoser

75 zł

Wino wegańskie

PRODUCENT: Feudo Montoni

Nero d’Avola 2019, I.G.T. Sicilia
KRAJ: Włochy

REGION: Sycylia
SZCZEP: Nero d’Avola

KOLOR: Czerwone

Feudo Montoni to certyfikowany, organiczny producent,
który tworzy najwyższej jakości wina od 1469 roku. To misternie 

skomponowane Nero d’Avola z siedliska „Lagnusa” oferuje
zapachy dojrzałych wiśni, słodkich przypraw oraz ziół. W ustach

jest bardzo soczyste z jedwabistymi taninami. Oczywiste połączenie 
dla tego wina to krwisty stek lub dania z grilla.

89 zł

Catarratto 2021, I.G.T. Sicilia
KRAJ: Włochy
REGION: Sycylia  
SZCZEP: Catarratto 
KOLOR: Białe

Feudo Montoni to certyfikowany, organiczny producent,
który tworzy najwyższej jakości wina od 1469 roku. To misternie 
skomponowane Nero d’Avola z siedliska „Lagnusa” oferuje 
zapachy dojrzałych wiśni, słodkich przypraw oraz ziół. W ustach 
jest bardzo soczyste z jedwabistymi taninami. Oczywiste 
połączenie dla tego wina to krwisty stek lub dania z grilla.

PRODUCENT: Feudo Montoni

89 zł

Wino organiczne
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Gewürztraminer Alto Adige Valle Isarco DOC 2021 
KRAJ: Włochy
REGION: Alto Adige DOC  
SZCZEP: Gewürztraminer 
KOLOR: Białe

Abbazia di Novacella to opactwo augustiańskie, w którym 
tradycja produkcji wina sięga XII wieku! Ponad osiem wieków 
pracy z glebą i winoroślą przy ciągłym doskonaleniu technik 
winifikacji pozwoliło dopracować jakość tutejszych win do 
perfekcji. Efektem jest ten elegancki i wyrafinowany 
Gewürztraminer, w którym typowe aromaty róż i liczi są tylko 
tłem dla skalistej mineralności. W ustach wino jest strukturalne, 
ma solidną budowę, którą równoważy rześka kwasowość i długi, 
przyprawowo-słonawy finisz.

PRODUCENT: Abbazia di Novacella

105 zł
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PRODUCENT: Azienda Agricola MALIBRAN

Prosecco Gorio Extra Dry  D.O.C.G. Valdobbiadene
KRAJ: Włochy

REGION: Veneto 
SZCZEP: Glera
KOLOR: Białe

Bestseller od butikowego producenta z Veneto! To pierwsze
wino z oznaczeniem prestiżowej apelacji Valdobbiadene DOCG,

jakie pojawiło się w winiarni Malibran. Jego nazwa to hołd
dla dziadka Maurizio, Gregorio Favrela, do którego przylgnął 

przydomek „Gorio Malibran”. Wino pachnie delikatnie kwiatami
i jasnymi owocami. W ustach półwytrawne pełne, zrównoważone, 

wyraźnie owocowe, o kremowej fakturze i drobnych, trwałych 
bąbelkach. Doskonałe do deserów, zwłaszcza tiramisu i kruchych ciast. 

69 zł

PRODUCENT: Abbazia di Novacella

Pinot Nero Alto Adige DOC 2021
KRAJ: Włochy

REGION: Alto Adige DOC  
SZCZEP: Pinot Noir
KOLOR: Czerwone

Eleganckie Pinot Nero, w którym pierwsze skrzypce grają
aromaty owocowe: wiśni, czerwonych owoców leśnych, śliwek,

a wszystko to na tle leśnego poszycia. W ustach jest bardzo
soczyste, a zarazem aksamitne dzięki łagodnym, zrównoważonym 

taninom. Dobrze łączy się z serami, wędlinami,
makaronami i drobiem.

105 zł
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PRODUCENT: Domaine Ostertag

Pinot Blanc Les Jardins A.O.C. Alsace 2020
KRAJ: Francja

REGION: Alzacja 
SZCZEP: Pinot Blanc

KOLOR: Białe

André Ostertag  to niekwestionowany mistrz i gwiazda w świecie 
francuskiego winiarstwa. W tym winie zaprezentował klasyczną 

ekspresję alzackiego Pinot Blanc, w którym czuć jednocześnie 
charakter siedliska. Za aromatami białych kwiatów  z subtelnym 

dymnym akcentem podąża bogaty owocowy smak z długim, 
mineralnym finiszem. Doskonale sprawdzi się w parze z tłustymi rybami 

jak tuńczyk, czy łosoś, a także ze skorupiakami, serami i wędlinami.

115 zł

Pinot Noir Les Jardins A.O.C. Alsace 2020
KRAJ: Francja
REGION: Alzacja
SZCZEP: Pinot Noir
KOLOR: Czerwone

Eleganckie i pełne charakteru Pinot Noir z aromatami czer-
wonych owoców, fiołków i przypraw. Dzięki swojej świeżości, 
subtelnej strukturze i przyjemnym, drobnoziarnistym taninom 
znakomicie podkreśli smak carpaccio z tuńczyka lub tak wyk-
wintnych przystawek jak ślimaki po burgundzku. 

PRODUCENT: Domaine Ostertag

150 zł

Wino biodynam
iczn

e
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PRODUCENT: Alliance Wine, deAlto Rioja y Más

deAlto Rioja y Más – 'deAlto’ Rioja Reserva 2016
KRAJ: Hiszpania

REGION: DOC Rioja
SZCZEP: Garnacha, Mazuelo, Tempranillo

KOLOR: Czerwone

Ta Rioja Reserva jest kompromisem pomiędzy tradycją,
a nowoczesnością. Rygorystyczna selekcja starych krzewów, 

fermentacja w zbiornikach ze stali nierdzewnej w niskiej 
temperaturze oraz kombinacja beczek z dębu francuskiego

i amerykańskiego przez 18 miesięcy – dały wino wyraziste, a zarazem 
zachwycające świeżością owocu. Wino ma intensywny aromat 
ciemnych owoców (jeżyny), przypraw, wanilii, karmelu i tabaki.

W smaku wyraziste, pełne owocowości i zakończone nutą lukrecji.

129 zł 

Sancerre Blanc 2020
KRAJ: Francja
REGION: Dolina Loary 
SZCZEP: Sauvignon Blanc
KOLOR: Białe

Strukturalne, niemal taniczne Sauvignon Blanc o intensywnych 
aromatach kwiatów, wosku pszczelego i suszonych
i kandyzowanych owoców z pikantnym tłem spod znaku
papryki. W ustach przestrzenne i rześkie, z nutami żółtych 
owoców i pomarańczy z apetycznym, goryczkowo-mineralnym 
finiszem. Świetne jako aperitif, a także w towarzystwie dań
z rybami, skorupiaków i dojrzałych kozich serów.

PRODUCENT: Lucien Crochet

150 zł

Decanter – 95/100
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PRODUCENT: La Montina

Satèn Brut Franciacorta DOCG
KRAJ: Włochy

REGION: Franciacorta DOCG
SZCZEP: Chardonnay

KOLOR: Białe

Kompleksowy bukiet ujawnia aromaty świeżych owoców 
tropikalnych, kwiatu lipy i akacji z lekko waniliowym tłem.

W ustach wino jest jedwabiste, a bąbelki dodają mu z jednej 
strony świeżości, a z drugiej – kremowej tekstury. Doskonale 

sprawdzi się z lekkimi przystawkami, rybami i białym mięsem.
145 zł
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WINA KONESERA

PRODUCENT: Sandro Fay

Ca’ Morei Valtellina Superiore DOCG 2018
KRAJ: Włochy

REGION: Valtellina Superiore DOCG
SZCZEP: Nebbiolo

KOLOR: Białe

To Nebbiolo urzeka aromatami czerwonych owoców, tytoniu,
kakao i róż. Smak jest głęboki i elegancki, a zarazem świeży

i młodzieńczy, z lekko ziarnistymi taninami. Wino znakomicie 
sprawdzi się ze spaghetti bolognese, risotto z grzybami,

dojrzałymi serami, mięsnymi gulaszami, a także pieczonym
i grillowanym mięsem.

219 zł
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No Wines Land 2020
KRAJ: Francja
REGION: Dolina Rodanu 
SZCZEP: Syrah
KOLOR: Czerwone

To wino jest gładkie, eleganckie, a zarazem bogate – 
zdecydowanie jest się w czym rozsmakować. Docenią je 
miłośnicy aromatów ciemnych owoców i pieprzno-dymnych 
akcentów, charakterystycznych dla tego szczepu. „No Wines 
Land” to doskonałe towarzystwo dla wędlin, serów, pieczonego 
drobiu, a nawet dziczyzny.

PRODUCENT: Domaine du Coulet

159 zł

Biodynam
iczne
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PRODUCENT: Torre di Terzolan

Valpolicella Superiore 2016
KRAJ: Włochy

REGION: Veneto
SZCZEP: Corvina, Corvinone, Rondinella

KOLOR: Czerwone

Wspaniała, klasyczna Valpolicella o balsamicznym aromacie
z owocowym tłem spod znaku dojrzałych wiśni. Wino ma pełne 

ciało i gładkie taniny, które równoważy dobrze zbalansowana 
kwasowość, a całą tę przyjemność wieńczy długi finisz.

Wino doskonale podkreśli smak wołowiny,
cielęciny i drobiu, a także makaronów.

229 zł

Fojana Chardonnay 2018
KRAJ: Słowenia
REGION: Goriška Brda 
SZCZEP: Chardonnay
KOLOR: Białe

Chardonnay o potężnej strukturze, w którym absolutnie
nie trzeba się bać jego 14% alkoholu. Dominuje tu owoc (gruszki, 
melon, cytrusy), a solidna kwasowość sprawia, że efekt jest 
niezwykle świeży i ekspresyjny. Wino z głębią, o niezwykłej długości. 
Jego potencjał starzenia to co najmniej 10 lat. Zdecydowanie
do tłustych dań na bazie ryb i śmietany.

PRODUCENT: Edi Simčič

159 zł

Fenomenalny poten
cjał starzenia
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PRODUCENT: Heymann-Löwenstein 

Schieferterrassen VDP. Grosse Lage 2018
KRAJ: Niemcy
REGION: Mosel-Saar-Ruwer 
SZCZEP: Riesling
KOLOR: Białe

Rodzina Löwensteinów – jedno z najbardziej prominentnych 
nazwisk niemieckiego winiarstwa – już od ponad 500 lat 
uprawia winorośl na malowniczych, stromych zboczach, które 
nazywa „wiszącymi ogrodami”. Pełen energii, żwawy, a zarazem 
precyzyjny i złożony Riesling z akcentami ziół, kwiatów i dymu. 
W ustach lekko słonawy i świeży, wspaniale podkreśli smak 
grillowanych morskich ryb lub owoców morza.

Wine Advocate – 92/100

169 zł

PRODUCENT: Nin Oritz

Selma de Nin’ Vino Blanco 2017
KRAJ: Hiszpania

REGION: Katalonia 
SZCZEP: Chenin Blanc, Marsanne,
Parellada Montonegra, Rousanne

KOLOR: Białe

Spontanicznie – jak wszystkie tutejsze wina – fermentowany
w dębowej baryłce kupaż Roussanne, Marsanne, Chenin Blanc

i Parellada Montonegra pochodzących z winnicy położonej
aż 750 m n.p.m. Dymny, skalny, bardzo wyrazisty, z mocno 

naturalizującymi nutami. Wino jednocześnie surowe i ekspresyjne, 
o doskonałej strukturze. Mało w nim owocu,

za to genialna budowa, fenomenalna harmonia i kwasowość.
– Tomasz Prange Barczyński

309 zł

PRODUCENT: Fleury

Fleury – Champagne Blanc de Noirs Brut
KRAJ: Francja

REGION: Szampania
SZCZEP: Chardonnay, Pinot Noir

KOLOR: Białe

Niezwykle elegancki, a zarazem ekspresyjny szampan
o delikatnych aromatach białej brzoskwini i irysa. W ustach
jest świeży, zbudowany na wyrazistej kwasowości i długim, 
owocowym finiszu. Świetny towarzysz takich wykwintnych

potraw jak przegrzebki, perliczka pieczona w morelach, pierś
z kaczki z sosem epoisses czy ryżowy pudding z orzechami i figami.

249 zł
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OPAKOWANIA I AKCESORIA

Torebka kolorowa
pojedyńcza
Cena: 5 zł

Pudełko kartonowe
pojedyńcze, mniejsze

Cena: 6 zł   

Skrzynka drewniana
na jedną butelkę

Cena: 19 zł

Pudełko rozsuwane “Wine Corner” na 3 butelki wina (lub dowolny zestaw prezentowy)
Cena: 30 zł 
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Pudełko kartonowe, zamykane na magnes
z wypełnieniem
Cena: 35 zł 

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     

Logo Twojej  firmy
na trybuszonie!
Usługa personalizacji
wyceniana jest
indywidualnie
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SKOMPONUJ SWÓJ ZESTAW

DELIKATESY

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

Czekolada Amadei
Cena: 29 zł
  

Rioja Reserva
“deAlto” 2016
Cena: 129 zł
  

AOC Cheverny Blanc
Cena: 69 zł
  

Korkociąg
Pulltex - Pulltap
Cena: 69 zł
  

Cena przykładowego zestawu
Cena: 266 zł
  

Pudełko rozsuwane
“Wine Corner”
Cena: 39 zł
  

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     
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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.  

Cena: 25 zł (różne smaki)     

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 (różne smaki)   

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     

- 17 -



Nie znaleźli Państwo ulubionego
wina w naszym katalogu?

To żaden problem, służymy pomocą, nasze
portfolio zawiera jeszcze wiele innych,

świetnych pozycji. Zapraszamy do współpracy.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu §1 Kodeksu Cywilnego.

    

KONTAKT

Beata Gawęda
+48 785 719 231
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