
OFERTA OBOWIĄZUJE OD 28.08 DO 10.09.2017 R. LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.
FOLDER DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE NA WYDZIELONYM STOISKU ALKOHOLOWYM. 

W
INA I ALKOHOLE  

OBU AM
ERYK

Poznaj naszą selekcję  
wyjątkowych win  
z Nowego Świata

Mocniejsze wrażenia? 
Tu również Ameryka ma 
wiele do zaoferowania

Wina i alkohole obu Ameryk

Odkrywaj 
nowe smaki
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Wyborne wina
Stanów Z jednoczonych, Chile, Argentyny i  Urugwaju

Obydwa kontynenty amerykańskie stanowią dziś drugą siłę świato-
wego winiarstwa. Lokują się tuż za Europą – USA są czwartym naj-
większym producentem na świecie, a Chile i Argentyna plasują się  
w pierwszej dziesiątce.

Historia wina na tych terytoriach rozpoczęła się niemalże równocześnie i do dziś jest 
niezakończona, przynosząc wciąż nowe nazwy regionów i gatunki win. Oczywiście,  
o ile jej początki są związane z pojawieniem się europejskich podróżników i pierwszych 
osadników, to wydarzenia przełomowe w każdym z krajów, zwłaszcza w tych wiodących, 
miały miejsce w różnych momentach. 

Cechą wspólną są europejskie odmiany winorośli z rodziny Vitis Vinifera oraz 
techniki powstawania win przywiezione wprost z winiarni Francji, Włoch, Hiszpanii  
i pozostałych krajów winiarskich Europy. I choć ten fakt powoduje na pierwszy rzut oka 
wiele podobieństw, to przy głębszym poznaniu okazuje się, że odmienność warunków 
geograficznych, a przede wszystkim różnice stylów przybyłych ze Starego Kontynentu 
winiarzy, pozwalają cieszyć się amatorom wina całym wachlarzem wrażeń, nazw i smaków. 
Wystarczy wspomnieć o odmianach flagowych, różnych dla każdego kraju obu Ameryk. 

Najważniejsze jednak jest to, że wiodące kraje obydwu kontynentów, to dziś światowa 
czołówka, co udowodniły już nie raz.

Ameryka
       czeka na odkrycie

Tomasz Kolecki-Majewicz
sommelier
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Stany
Zjednoczone

Codziennie jakość, Codziennie Niskie Ceny4

Fetzer Anthony’s Hill
Pinot Grigio

białe wytrawne, 750 ml
budowa
rześkość
słodycz
aromatyczność

    
     
    
     

Stany Zjednoczone to prawdziwy potentat światowego wi-
niarstwa i jeden z najstarszych krajów winiarskich tak zwa-
nego Nowego Świata. 

Z powstającymi tu ponad 22 milionami hektolitrów wina, są 
czwartą siłą świata, tuż za europejską „wielką trójką”. Wina 
wytwarza się we wszystkich stanach, z wyjątkiem obszaru 
Alaski. Dominuje Kalifornia, w której powstaje ponad 80% 
wszystkich win; kolejne na liście są stany Oregon i Waszyng-
ton na zachodzie kraju oraz Nowy Jork na wschodzie. 

Choć najbardziej rozpoznawalnym szczepem jest smukły, 
smakowity i intensywny Zinfandel, to największą chlubę 
przynoszą Stanom Zjednoczonym wina oparte na odmianach 
Chardonnay, Cabernet Sauvignon i Pinot Noir.

Doskonały Chardonnay z apelacji Yakima Valley położonej w stanie 
Waszyngton. W smaku jest delikatnie kwaskowy, wytrawny i orzeź-
wiający. W ustach również przeważa smak cytrusów z nutą jabłek 
oraz gruszek.

Temperatura podania: 8-13°C

Lone Birch*
Chardonnay

białe wytrawne, 750 ml
budowa
rześkość
słodycz
aromatyczność

     
     
    
     

Owoce Pinot Grigio, dojrzewające w specyficznym kalifornijskim 
klimacie, w którym ciepłym dniom towarzyszy chłodna morska 
bryza, dały eleganckie i odświeżające wino pełne białych brzoskwiń 
i przyjemnych kwiatowych akcentów w nosie. W jego smaku można 
wyczuć dojrzałego melona z nutą pomarańczy i innych cytrusów. 
Idealnie uzupełnia smak potraw z ryb, kurczaka i wieprzowiny. 

Temperatura podania: 10-12°C

(2,40 zl/100 ml)
17 99

zł/but.

(4,67 zl/100 ml)
34 99

zł/but.

*Produkt dostępny w wybranych sklepach.
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Rubinowej barwy wino o aromacie świeżych tru-
skawek, malin i żurawiny. Te soczyste, wyraźne 
aromaty równoważą słodkie nuty wanilii i przy-
praw, dzięki którym finisz jest łagodny i przy-
jemny. Wino to można podawać do wielu potraw, 
a także serwować solo.

Zinfandel to charakterystyczna dla kalifornijskich winnic czer-
wona odmiana winogron, blisko spokrewniona z włoskim szcze-
pem Primitivo, popularnym w Apulii. Dała ona trunek o bogatym 
aromacie czarnych i czerwonych jagód z nutą dębu i miękkimi 
taninami. Cechy te wino zyskało, dojrzewając przez 18 miesięcy 
w beczkach z amerykańskiego i francuskiego dębu. Dobrze się 
sprawdzi jako dodatek do grillowanych mięs, makaronów, bur-
gerów i pizzy.

Temperatura podania: 20°CTemperatura podania: 18°C

Gravelly Ford* 
Pinot Noir

Havenscourt*
Zinfandel

czerwone wytrawne, 750 ml
budowa
rześkość
słodycz
taniczność

     
     
    
     

Odświeżająco rześkie wino o aromacie 
i smaku dojrzałych truskawek i wiśni. 
Wyprodukowano je z winogron czerwonej 
odmiany Zinfandel – wyciśnięty z nich 
jasny sok jest fermentowany bez skórek, 
dając jasnoróżowej barwy wino. Wino to 
sprawdzi się jako aperitif lub dodatek do 
pikantnych, pełnych smaku potraw.

Temperatura podania: 10°C

Havenscourt
White Zinfandel

różowe półsłodkie, 750 ml
budowa
rześkość
słodycz
aromatyczność

    
    
    
    

Bogate w smaku kalifornijskie czerwone wino z soczy-
stymi aromatami wiśni, czarnej porzeczki i maliny. Ak-
centy wanilii i palonego dębu dają przyjemne zakoń-
czenie. Doskonale się sprawdza podane do grillowanych  
i pieczonych czerwonych mięs, drobiu, wieprzowiny,  
jagnięciny, pizzy i makaronów w pikantnych sosach.

Temperatura podania: 20°C

Gravelly Ford
Cabernet Sauvignon

czerwone wytrawne, 750 ml
budowa
rześkość
słodycz
taniczność

    
    
    
    

czerwone wytrawne, 750 ml
budowa
rześkość
słodycz
taniczność

    
    
    
    

(2,67 zl/100 ml)
19 99

zł/but.
(4,00 zl/100 ml)
29 99

zł/but.
(4,00 zl/100 ml)
29 99

zł/but.
(4,00 zl/100 ml)
29 99

zł/but.

*Produkt dostępny  
  w wybranych sklepach.

*Produkt dostępny w wybranych sklepach.
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Chile

Kidia
Merlot

różowe półwytrawne, 750 ml
budowa
rześkość
słodycz
aromatyczność

    
    
    
    

Różowe wino wyprodukowane wyłącznie z winogron szczepu Merlot 
pochodzących z chilijskiego regionu Dolina Loncomilla. Jest delikatne  
i eleganckie, z wyczuwalnymi nutami kwiatów Cattleya Amethystoglos-
sa, których wizerunek widnieje na etykiecie wina. Idealne w gorące 
dni, wyśmienity dodatek do różnego rodzaju przekąsek, deserów oraz  
owoców.

Temperatura podania: 13°C

Chile jest nie tylko drugim najważniejszym krajem wi-
niarskim kontynentu, lecz także jednym z najstarszych. 
Wino wytwarza się tu od połowy XVI wieku - momentem 
przełomowym było założenie pierwszych profesjonalnych 
firm winiarskich w połowie wieku XIX.

Mapa winiarska kraju podzielona jest na strefy i regiony, 
nie tylko od północy na południe – od pustyni Atacama do 
Patagonii, lecz także od zachodu na wschód – od Pacyfiku 
do Andów. Uzasadniają to warunki geograficzne i klima-
tyczne oraz kształt kraju o długości 4300 km i szerokości 
zaledwie 160.

Ikoną kraju jest aksamitny, pachnący czerwonymi owoca-
mi szczep Carménère, który odkryto na nowo kilka dekad 
temu. Przybył on do Chile z Francji.

Chilijska Dolina Casablanca słynie z doskonałej jakości białych win. 
Chłodny wiatr znad Pacyfiku sprawia, że uprawiane w pobliżu oce-
anu winogrona Sauvignon Blanc dojrzewają powoli i równomiernie. 
Dzięki temu zyskują zrównoważoną intensywność. Produkowane 
z nich wino ma aromat limonki oraz świeżego grapefruita z kwia-
towymi nutami. Na podniebieniu jest świeże i mineralne, idealnie 
kwasowe. Świetnie pasuje do białych mięs oraz pikantnych potraw.

Temperatura podania: 7-10°C

Luis Felipe Edwards
Gran Reserva* 

Sauvignon Blanc
białe wytrawne, 750 ml
budowa
rześkość
słodycz
aromatyczność

     
     
    
     

(2,67 zl/100 ml)
19 99

zł/but.

(4,67 zl/100 ml)
34 99

zł/but.

*Produkt dostępny 
  w wybranych sklepach.

Codziennie jakość, Codziennie Niskie Ceny8
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10 Codziennie jakość, Codziennie Niskie Ceny

Wysoka jakość owoców, łagodny klimat i staranny proces winifika-
cji pozwoliły stworzyć szlachetne białe wino, które doskonale od-
daje ekspresję szczepu Sauvignon Blanc. Jest ono świeże w smaku, 
z wyczuwalnym aromatem agrestu. Świetnie się sprawdzi jako do-
datek do dań z ryb oraz serowych przekąsek.

Oto wino wyprodukowane wyłącznie z winogron szczepu Caber-
net Sauvignon pochodzących z upraw w regionie Alto Cachapo-
al. Jest dobrze zrównoważone, o aromacie czerwonych owoców  
z nutą mięty i przypraw. Polecane do dań z czerwonych mięs oraz 
dojrzałych serów.

Temperatura podania: 8-10°CTemperatura podania: 15-18°C

czerwone wytrawne, 750 ml
budowa
rześkość
słodycz
taniczność

    
    
    
    

białe wytrawne, 750 ml
budowa
rześkość
słodycz
aromatyczność

     
     
    
     

Chateau Los Boldos  
Cuvee Tradition 
Sauvignon Blanc

Chateau Los Boldos  
Cuvee Tradition 

Cabernet Sauvignon

(2,00 zl/100 ml)
14 99

zł/but.
17,99

(2,00 zl/100 ml)
14 99

zł/but.
17,99
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Wino powstałe wyłącznie z owoców szczepu Carignan, o inten-
sywnym aromacie jagód, jeżyn i malin, z nutą czarnej porzeczki  
i czekolady. Na podniebieniu ma dobrą strukturę oraz długie, wy-
śmienite zakończenie. Idealnie pasuje do drobiu, zwłaszcza indyka  
i kaczki, a także pieczonej wieprzowiny i potraw z wołowiny.

Wino to wyprodukowano z winogron Pinot Noir zebranych  
w dolinie Itata. W nosie jest intensywne, z aromatami wiśni oraz 
jagód, z nutą pieprzu. Na podniebieniu delikatne i jedwabiste. 
Ma dobrą strukturę i długi, trwały finisz. Świetne jako aperitif, 
a także dodatek do czerwonych mięs i makaronów w sosie na 
bazie pomidorów.

Temperatura podania: 13-15°C
Temperatura podania: 16-18°C

Ventopuro collection
Pinot Noir

czerwone wytrawne, 750 ml
budowa
rześkość
słodycz
taniczność

    
    
    
    

czerwone wytrawne, 750 ml
budowa
rześkość
słodycz
taniczność

     
     
    
     

Ventopuro Reserva*
Carignan

(3,33 zl/100 ml)
24 99

zł/but.
(4,00 zl/100 ml)
29 99

zł/but.

*Produkt dostępny w wybranych sklepach.
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Intensywnie owocowe wino z kwiatowymi nutami pochodzące 
z Doliny Centralnej – najbardziej rozwiniętego regionu winiar-
skiego Chile. Charakteryzuje się świeżym smakiem z wyraźnie 
wyczuwalnymi słodkimi akcentami. Smakuje doskonale w po-
łączeniu z owocowymi sałatkami i deserami na bazie mlecznej 
czekolady. 

Ten soczysty i harmonijny w smaku Cabernet Sauvignon za-
chwyca owocowym aromatem dojrzałej śliwki i soczystej ma-
liny z delikatnymi nutami kawy i czekolady. Ma intensywny ru-
binowy kolor z fioletowymi refleksami. Idealnie komponuje się  
z grillowanymi mięsami, serami i daniami z makaronu.

Rubinowej barwy wino będące kompozycją winogron szczepu Carménère  
z 15-procentowym dodatkiem Cabernet Sauvignon. Pełne jest owocowych 
aromatów śliwki i jagód z akcentami przypraw korzennych, tytoniu i czekola-
dy. Wyróżniają je miękkie i jedwabiste taniny oraz elegancki finisz. Znakomite 
do mięs, makaronów i miękkich serów.

Świeże i rześkie w smaku Chardonnay pełne jest 
aromatów owoców cytrusowych, jabłek i gruszek 
z akcentami dębu. Jest dobrze zrównoważone  
i miękkie, z idealnie wyważonym poziomem kwa-
sowości i słodyczy. Doskonale pasuje do potraw 
z ryb i owoców morza.

Temperatura podania: 8-10°C

Temperatura podania: 16-18°C

Temperatura podania: 16-18°C

Temperatura podania: 10-12°C 

Isla Negra Reserva 
Moscato

Isla Negra Reserva 
Chardonnay

Isla Negra 
Reserva 
Cabernet

Sauvignon

Isla Negra Reserva 
Carménère
czerwone wytrawne, 750 ml
budowa
rześkość
słodycz
taniczność

białe wytrawne, 750 ml
budowa
rześkość
słodycz
aromatyczność

     
     
    
     

     
     
    
     

czerwone wytrawne, 750 ml
budowa
rześkość
słodycz
taniczność

    
    
    
    

białe słodkie, 750 ml
budowa
rześkość
słodycz
aromatyczność

     
     
    
     (1,87 zl/100 ml)

13 99
zł/but.

(1,87 zl/100 ml)
13 99

zł/but.
14,99

(1,87 zl/100 ml)
13 99

zł/but.
14,99

(1,87 zl/100 ml)
13 99

zł/but.
14,99
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Urugwaj

Pueblo del SoL Reserva* 
Tannat

czerwone wytrawne, 750 ml
budowa
rześkość
słodycz
taniczność

    
    
    
    

Urugwaj, choć ze swoimi 9 tys. hektarów winnic, jest czwar-
tym pod względem areału upraw krajem winiarskim Ameryki 
Południowej, w  skali świata jest maleńki. Historia wina trwa 
tu zaledwie od dwóch stuleci. Mapę winiarską kraju tworzy  
kilkanaście departamentów, wśród których najsłynniejsze to: 
Canelones, Montevideo, San Jose i  Colonia. 

W winnicach odnajdziemy wiele spośród najważniejszych od-
mian międzynarodowych, a  dominującym, flagowym szcze-
pem jest Tannat, pochodzący z południowo-zachodniej Francji. 
W  Urugwaju rodzi on wina nieco subtelniejsze od pierwowzoru, 
lecz nadal wypełnione siłą i charakterystycznymi nutami czer-
wonych owoców i smoły.

(4,67 zL/100 ml)
34 99

zł/but.

Wino z winogron szczepu Tannat, z charakterystycznymi nutami dżemu 
figowego i czarnej lukrecji. Wyróżnia się bogactwem oraz intensywno-
ścią smaku. Doskonale pasuje do grillowanych mięs, gulaszów, dziczy-
zny oraz twardych serów.

Temperatura podania: 14-15°C

*Produkt dostępny w wybranych sklepach.

Codziennie jakość, Codziennie Niskie Ceny

Argentyna

TussocK Jumper
Malbec

czerwone wytrawne, 750 ml
budowa
rześkość
słodycz
taniczność

    
    
    
    

Argentyna jest prawdziwą potęgą winiarską Ameryki 
Południowej, a historia wina na jej terenie trwa od XVI 
wieku. Produkując około 12,5 miliona hektolitrów wina 
rocznie, lokuje się na dziewiątym miejscu na świecie. 

Argentyńskie winnice pokrywają prawie 230 tysięcy hek-
tarów, a niektóre z nich są położone najwyżej na świe-
cie, nawet na wysokości około 3000 m n.p.m. Kraj jest 
podzielony na strefy winiarskie: Norte, Cuyo, Atlantico  
i Patagonia, a najbardziej znanym i najważniejszym regio-
nem jest Mendoza, w  którym powstaje prawie trzy czwar-
te wszystkich win kraju. 

Najważniejszą wykorzystywaną odmianą winogron jest 
Malbec, który przybył tu wprost z Francji. Daje on wina 
nasycone kolorem, ciałem i bogactwem aromatów owo-
cowych. Coraz bardziej znany na świecie staje się też 
szczep Torrontes, rodzący aromatyczne, treściwe i ape-
tyczne wina białe.

Argentyńskie wino wyprodukowane wyłącznie z winogron szczepu 
Malbec. Wyróżnia je pełna paleta świeżych owocowych smaków  
z aromatami truskawek, poziomek oraz subtelnymi nutami kawowymi. 
Eleganckie i krągłe, z zaskakującym zakończeniem. Idealnie pasuje do 
dań z czerwonych i białych mięs.

Temperatura podania: 20°C

(3,33 zl/100 ml)
24 99

zł/but.

16
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Skomponowany przez Eddiego Russella (Associate Distillera) 
bourbon o głębokim, bursztynowym kolorze. Dojrzewał przez 
6-8 lat w beczkach z amerykańskiego białego dębu pochodzą-
cego z gór Ozark. Ma łagodny smak, z wyczuwalnymi nutami 
miodu, karmelu, jeżyn i migdałów. 

Wild Turkey 
Bourbon, 700 ml

White Label to podstawowy, doj-
rzewający 4 lata bourbon Jim Beam, 
produkowany według tej samej re-
ceptury od 1795 roku. Ma łagodny 
smak z nutami pikantnych przypraw. 
W wersji Red Stag wzbogacono go 
naturalnym sokiem z wiśni. Wersja 
Apple ma wyróżniający się aro-
mat jabłek, z posmakiem karmelu  
i wanilii. 

Jim Beam: 
White, Red Stag, Apple 

Bourbon, 700 ml

Codziennie jakość, Codziennie Niskie Ceny18

Jim Beam jest najpopularniejszą i najlepiej sprzedającą się marką 
bourbona na świecie. O jej jakość, już od 7 pokoleń dba rodzina 
Beam. Ten oryginalny, amerykański bourbon powstaje z mieszan-
ki zbóż, w której co najmniej 51% stanowi kukurydza. Przez przy-
najmniej 4 lata leżakuje w nowych, opalanych beczkach z białego 
dębu, zyskując wyjątkowy smak z nutą karmelu, wanilii i miodu.

Jim Beam White
Bourbon, 1000 ml

(7,84 zl/100 ml)
54 89

zł/but.

(6,98 zl/100 ml)
48 89

zł/but.

(6,00 zl/100 ml)
59 99

zł/but.
65,99
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Oferta obowiązuje w podanych terminach lub do wyczerpania zapasów. Ceny zawierają VAT.  
Folder dostępny wyłącznie na wydzielonym stoisku alkoholowym. Jeśli znajdą go Państwo w innym miejscu, 
prosimy o zwrot personelowi sklepu. Informacje na temat specjalnych ofert win w Biedronce mogą znaleźć 

Państwo w naszych newsletterach. Aby je otrzymywać, wystarczy wypełnić formularz na stronie:  
www.biedronka.pl/newsletter. Zapraszamy! 

Tequila o złotej barwie z odcieniami miedzi oraz bogatej i gładkiej 
strukturze. W aromacie wyczujemy akcenty gotowanej agawy, dębu, 
cynamonu, pomarańczy i miodu. Ma także subtelny, delikatny i słodki 
smak. Kolor zyskała leżakując w głęboko wypalanych beczkach 
z amerykańskiego dębu. Ten dodatkowy czas przeznaczony na leża-
kowanie nadał jej delikatności.

Jose Cuervo 
Reposado 

Tequila, 700 ml

Krystalicznie czysta Tequila o doskonałej strukturze. Ma ne- 
utralny zapach z akcentami agawy, świeżych ziół i kwiatów oraz 
smak agawy, karmelu i ziół. Jej słodycz doskonale równoważy 
alkohol. Tequila ta jest butelkowana bezpośrednio po zakoń-
czeniu dwukrotnej destylacji. Nie leżakuje.

Oferta dostępna od 31.08

Jose Cuervo 
Silver 

Tequila, 700 ml

(8,57 zl/100 ml)
59 99

zł/but.

(8,57 zl/100 ml)
59 99

zł/but.


