wina
w kegach

Dlaczego

wino z nalewaka?
•

Innowacyjny sposób serwowania wina w restauracji.

•

Utrzymanie idealnej temperatury podawania wina.

•

Szybszy serwis.

•

Łatwość obsługi.

•

Długi okres świeżości produktu.

•

Niższa cena przy zachowaniu wysokiej jakości.

•

Eliminacja „korkowego” wina domowego.

•

Eliminacja strat wynikająca z otwierania butelek
do serwowania wina na kieliszki.

•

Możliwość sprzedaży szerszej gamy win na kieliszki lub w karafkach.

•

Dbałość o środowisko – redukcja produkcji śmieci:
1 keg = 27 butelek szklanych i 27 korków.

System

key keg
Key keg jest innowacyjnym systemem przechowywania wina,
który daje gwarancję świeżości produktu do 6 tygodni
od podpięcia kega do instalacji.
Technologia

key keg zapobiega kontaktowi wina z gazem spożywczym

lub powietrzem, dzięki czemu aromat i smak wina pozostaje niezmienny
aż do ostatniej porcji - w przeciwieństwie do kegów stalowych
czy plastikowych opakowań typu „ONE WAY PET”.

Key keg jest pojemnikiem jednorazowym, wykonanym z lekkich
materiałów (poliwęglan). Dzięki temu łatwo go przenosić w obrębie lokalu.
Ma kompaktowe wymiary (średnica 25 cm),
więc nie zajmuje i tak ograniczonej przestrzeni pod barem.

Instalacje do

serwowania wina
•

Wykonujemy profesjonalne instalacje do serwowania win z nalewaka.

•

Wynajmujemy gotowe roll-bary.

•

Montaż i serwis instalacji stałej lub roll-baru w ramach realizacji
umowy jest bezpłatny.

Wina dostępne w

kegach

Włochy / Azienda Vinicola San Martino

Wina musujące
FRIZZIN VINO FRIZZANTE BIANCO
Delikatnie musujące wino wytwarzane metodą Charmat z winogron
pochodzących z winnic położonych u stóp wzgórza Conegliano i Vittorio Veneto.
Kolor słomkowy, delikatny aromat. Przyjemne w smaku.
Jest doskonałym aperitifem. Świetnie towarzyszyć będzie
daniom z ryb i mieszanych warzyw.

•
•
•
•
•

Kraj: Włochy
Region: Veneto
Producent: Azienda Vinicola San Martino
Zawartość alkoholu: 11%
Opakowanie – key keg, poj. 20 l

Wina dostępne w....
Włochy / Azienda Vinicola San Martino

kegach

Wina musujące
VERDEFRI VINO FRIZZANTE BIANCO
Wino delikatnie musujące, produkowane z mieszanki
winogron uprawianych na parcelach otaczających winnice.
Delikatny słomkowy kolor. W smaku świeże, z wyczuwalną
nutą owoców cytrusowych o delikatnej kwasowości.
Miękkie i smaczne. Idealny towarzysz dań z warzywami,
rybami lub owocami morza. Doskonałe jako aperitif.

•
•
•
•
•

Kraj: Włochy
Region: Veneto
Producent: Azienda Vinicola San Martino
Zawartość alkoholu: 11%
Opakowanie – key keg, poj. 20 l

Wina dostępne w

kegach

Włochy / Azienda Vinicola San Martino

Wina musujące
ROSE VINO FRIZZANTE ROSATO
Wino delikatnie musujące, produkowane metodą Charmat
o przepięknym, różowym kolorze. Nos - wyraźne nuty czerwonych owoców
i kwiatów. Rześkie i aromatyczne. Jest idealne w połączeniu z przystawkami.
Pasuje do białych mięs.

•
•
•
•
•

Kraj: Włochy
Region: Veneto
Producent: Azienda Vinicola San Martino
Zawartość alkoholu: 11%
Opakowanie – key keg, poj. 20 l

Włochy / Azienda Vinicola San Martino

Wina dostępne w....

kegach

Wina białe
S. MARTIN VINO BIANCO
Wino białe, spokojne, uzyskiwane z mieszanki winogron pochodzących
z parceli wokół winnicy. Kolor bladożółty. Bardzo świeże wino o delikatnym
zapachu owoców i wyraźną nutą migdałów. W ustach świeże, niezobowiązujące,
z delikatną orzeźwiającą kwasowością. Idealne do picia solo, ale także
do lekkich potraw rybnych, drobiowych i z owoców morza.

•
•
•
•
•

Kraj: Włochy
Region: Veneto
Producent: Azienda Vinicola San Martino
Zawartość alkoholu: 11%
Opakowanie – key keg, poj. 20 l oraz Bag-in-Box (BiB), poj. 5 l

Wina dostępne w

kegach

Włochy / Azienda Vinicola San Martino

Wina białe
PINOT GRIGIO VENETO IGP
Świeżość, rześkość, owocowość to główne cechy tego wina.
Wyprodukowane w 100% ze szczepu pinot grigio. W ustach wyczuwalne
soczyste aromaty cytrusów i świeżych migdałów. W połączeniu z odpowiednią
kwasowością i wrażeniem mineralności, daje rześkie wino o dobrej strukturze.
Doskonale sprawdzi się w połączeniu z sałatami, risotto, potrawami z ryb
i owoców morza, a także z grzybami i białymi sosami.
Polecane również jako aperitif.

•
•
•
•
•

Kraj: Włochy
Region: Veneto
Producent: Azienda Vinicola San Martino
Zawartość alkoholu: 11%
Opakowanie – key keg, poj. 20 l

Włochy / Azienda Vinicola San Martino

Wina dostępne w....

kegach

Wina czerwone
MALBECH DEL VENETO IGT
Wino czerwone, spokojne, powstałe ze szczepu malbec,
z winogron uprawianych na aluwialnych glebach wzdłuż rzeki Piave.
Intensywnie rubinowy kolor z fioletowymi refleksami. Wyczuwalne aromaty ziół
i owoców leśnych. Pasuje do typowych dań mięsnych i grillowanych warzyw.

•
•
•
•
•

Kraj: Włochy
Region: Veneto
Producent: Azienda Vinicola San Martino
Zawartość alkoholu: 11%
Opakowanie – key keg, poj. 20 l oraz Bag-in-Box (BiB), poj. 5 l

Wina dostępne w

kegach

Włochy / Azienda Vinicola San Martino

Wina czerwone
VINO CABERNET
Wino nieskomplikowane, typowe dla szczepu i regionu. Powstałe w 100%
ze szczepu cabernet. Wyraźne owocowe aromaty, głównie czerwone
i czarne porzeczki, lekka papryka w tle. W smaku dość obfite, winne,
o krótkim, nieznacznie garbnikowym zakończeniu.

•
•
•
•
•

Kraj: Włochy
Region: Veneto
Producent: Azienda Vinicola San Martino
Zawartość alkoholu: 12%
Opakowanie – key keg, poj. 20 l

Niemcy / Schmitt Sohne

Wina dostępne w....

kegach

Wino białe
Riesling Qba - Dry
Wino pochodzące od jednego z najbardziej znanych niemieckich
producentów, który wytwarza wina w różnych częściach Doliny Renu.
Bogate w aromaty świeżych owoców takich jak cytrusy, brzoskwinie
i zielone jabłka. Orzeźwiający i bogaty smak z wytrawnym wykończeniem.
Idealnie pasuje do drobiu, owoców morza (a w szczególności do krabów,
małż i ryb pieczonych), a także cielęciny i indyka.

•
•
•
•
•

Kraj: Niemcy
Region: Rheinhessen
Producent: Schmitt Sohne
Zawartość alkoholu: 11,0 - 12,0%
Opakowanie – key keg, poj. 20 l

S CHM I T T S OH N E W I N E S

Wina dostępne w

kegach

Niemcy / Schmitt Sohne

Wino białe
Riesling Qba - Semi-sweet
Półsłodkie wydanie rieslinga od jednego z najbardziej znanych niemieckich
producentów, który wytwarza wina w różnych częściach Doliny Renu.
Wino pełne aromatów moreli, brzoskwiń i miodu. Soczysty, pełny smak
z dobrą równowagą słodyczy i mineralności. Idealny jako aperitif,
ale również pasuje do szparagów, foie gras, warzywnych sałat,
owoców morza, a także lekkich makaronów.

•
•
•
•
•

Kraj: Niemcy
Region: Rheinhessen
Producent: Schmitt Sohne
Zawartość alkoholu: 9,5 - 10,5%
Opakowanie – key keg, poj. 20 l

Włochy / Cantina della Valle

Wina dostępne w....

kegach

Wino białe
Chardonnay di Puglia IGP
Białe wino z najgorętszego regionu Włoch z międzynarodowej
odmiany winogron - chardonnay. Wyraźne aromaty kwiatowe
i owoców tropikalnych, takich jak ananas, czy banan z wyczuwalną nutą migdałów.
W smaku świeże, owocowe, lekko kwaskowe.
Idealne jako aperitif. Pasuje do grillowych ryb, czy owoców morza.

•
•
•
•
•

Kraj: Włochy
Region: Apulia
Producent: Cantina della Valle
Zawartość alkoholu: 12%
Opakowanie – key keg, poj. 20 l

Wina dostępne w

kegach

Włochy / Cantina della Valle

		 Wino czerwone
Sangiovese di Puglia IGP
Czerwone wino z klasycznej włoskiej odmiany - sangiovese.
Pełne aromatów dojrzałych czerwonych owoców z nutami konfitury śliwkowej,
czekolady, z pikantnymi akcentami. W smaku pełne, owocowe, stonowane,
z wytrawnym finiszem. Idealne do potraw z grilla, lekkich dań mięsnych
oraz makaronów z kremowymi sosami.

•
•
•
•
•

Kraj: Włochy
Region: Apulia
Producent: Cantina della Valle
Zawartość alkoholu: 12%
Opakowanie – key keg, poj. 20 l

Włochy / Cantina della Valle

Wina dostępne w....

kegach

		 Wino czerwone
Primitivo di Puglia IGP
Czerwone wino z najpopularniejszej włoskiej odmiany winogron - primitivo.
Pochodzi z najgorętszego regionu Włoch - Apulii. Bogaty smak, pełen aromatów
jeżyn, wiśni, czarnej porzeczki, z nutami słodkich śliwek i lukrecji,
z czekoladowym tłem. W smaku pełne, gęste, dobrze ułożone, długie.
Odpowiednie by towarzyszyć każdemu daniu na bazie mięsa.

•
•
•
•
•

Kraj: Włochy
Region: Apulia
Producent: Cantina della Valle
Zawartość alkoholu: 12,5%
Opakowanie – key keg, poj. 20 l

Przedstawiliśmy
Państwu
wybrane produkty z naszej oferty.

Jeżeli interesuje Państwa nasza pełna oferta produktowa lub informacja na temat
współpracy, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

WINEONLINE SP. Z O.O.
UL. SZYSZKOWA 43
02-285 WARSZAWA
TEL. 880.190.190.
witaj@wineonline.pl
www.wineonline.pl
www.proseccozkija.pl

