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БЕЛИ ВИНА
ПРАВЕШКИ ХАНОВЕ
Мускат “Правешки Ханове”

750 мл. 17.00лв.

/Ароматът е с характерни мускатови нюанси. Идеално бистро вино с искрящ
сламесто-жълт цвят с лек зеленикав отенък. Вкусът е свеж, фин, хармонично
балансиран счудесна плътност и хомогенност. Финалът е траен и впечатляващ./

Мускат “Правешки Ханове”

375 мл. 11.00лв.

/Ароматът е с характерни мускатови нюанси. Идеално бистро вино с искрящ
сламесто-жълт цвят с лек зеленикав отенък. Вкусът е свеж, фин, хармонично
балансиран счудесна плътност и хомогенност. Финалът е траен и впечатляващ./

Изба TODOROFF
Мускат GALLERY

750 мл. 27.00лв.

/Идеално бистро вино с искрящ сламесто-жълт цвят с лек зеленикав отенък. Ароматът е с характерни
мускатови нюанси. Вкусът е свеж, фин, хармонично балансиран с чудесна плътност и хомогенност.
Финалът е траен и впечатляващ /

Sauvignon Blanc GALLERY

750 мл. 23.00лв.

Интригуващ и плътен жълто-зелен цвят. Аромата е преплетеница от тревисти нюанси, праскова,
цветисти нотки. Всички тези аромати са преплетени с идея дъб и автолизантни аромати.
Вкусът е плътен, обемен с приятна свежест и изявен плодов вкус.

Изба ПОМОРИЕ
Шардоне Солара

750 мл. 14.00лв.

/Виното притежава светло жълт цвят с блясък и игриви зеленикави оттенъци.
Интригуващ богат аромат с нюанс на зряла ябълка и пикантни подправки.
Добре балансиран вкус с доминиращи цитрусови плодове. Послевкусът е дълъг и запомнящ се,
с добър финал и приятен спомен за пикантните подправки./

Мускат Солара

750 мл. 14.00лв.

/Цветът е сламено жълт, с леки, игриви зеленикави оттенъци. Ароматът е фин и свеж,
с приятни цветисти нюанси. Във вкусовия аромат нюансите са също добре изразени.
Вкусът е с подчертана свежест, елегантна плътност и финес. Завършва с меко усещане за топлина./

750 мл.

Шардоне Пентаграм

14.00лв.

/Виното е със златист цвят, интензивен и богат плодов аромат с добре интегриран дъб.
В аромата на Шардонето преобладават бяла череша и сладък плод, последвани от ванилия и дим.
Добре структурирано, с дълго тяло, приятна сладост и хармония, виното завършва
с богат и ароматен послевкус./

750 мл.

Кюве бяло Villa Ponte

16.00лв.

/Бяло регионално вино – Тракийска низина. Цветът е нежен, светло златист, а ароматът е плодов,
с нюанси на ананас и папая, с дискретни акценти на дим, ванилия и пикантни подправки.
Вкусът е хармоничен и свеж, с дълъг плодов финал./

Изба УИНДИ ХИЛС
Александрийски Мускат Windy Hills

750 мл.

16.00лв.

/Виното се характеризира с наситеножълт цвят, със зеленикав оттенък и идеална бистрота.
Ароматът е интензивен, чист, с подчертана плодовост, характерна за сорта Алексанрийски Мускат,
в която се открояват нежни мускусни тонове, дискретно съчетани с екзотичния аромат на цитрусови
плодове. Вкусът на виното е мек, хармоничен, с приятна свежест, дълъг вкус и приятен послевкус,
в който се открояват специфичните плодови и цветисти аромати./

Изба ЕМ
Траминер Тракия

750 мл.

18.00лв.

/Сламен цвят със златист нюанс. Интензивен, многопластов букет, развива се в чашата и придобива
сладък характер на зрели плодове, цветя, личи и роза. Добре балансиран и хармоничен вкус,
с продължителен и приятен послевкус. Много добро съответствие между аромат и вкус/.

Мускат Отонел

750 мл.

20.00лв.

/искрящ сламеножълт цвят със зеленикави нюанси. Експлозивен аромат на мускат, личи, портокалови
корички и нежни бели цветя. Добре балансиран и нежен вкус, с медени нотки на екзотичен фон.
Дълъг и приятен завършек. /

Совиньон блан –Тракия

750 мл.

18.00лв.

/ Златист цвят със зеленикав нюанс. Свеж аромат на цитрусови плодове и богато развитие във вкуса на
ананас и грейпфрут. Нежни нотки на екзотични плодове и ананас, мека плътност, освежаваща киселинност,
балансиран послевкус/.

Шардоне - Тракия

750 мл.

20.00лв.

/Златист цвят със зелени нюанси. Цветове на ванилия, с нюанси на суров бадем, аромат на сушена кайсия,
цитрус, мед, масло. Mек, свеж, сочен вкус с много добър баланс и топъл сух финал/

Бланк де Ноар

750 мл.

16.00лв.

/Светло сламесто с нежен зелен нюанс. Носът е свеж, с нюанси на окосена поляна, зелена ябълка
и семка от ябълка. Средно тяло с жълта джанка и тревисти нюанси във вкусовия аромат./

Шардоне Reserve

750 мл.

22.00лв.

/Много дълъг вкус със свеж характер, добре балансирана плътност и дълъг финал с усещане
за кора от грейпфрут./

Изба KATARZYNA
750 мл.

Шардоне Mezzek

14.00лв.

/ Сламеножълт цвят със зеленикав нюанс. Аромата е цитрусов с леки нюанси на пъпеш, праскова
и елегантен дъб. Балансиран вкус, преплитащ обем, сочност и приятна свежест,
в който се открояват специфичните плодови и цветисти аромати./

750 мл.

Шардоне Twins

30.00лв.

/Свеж, жълто- зелен цвят. Аромата е изключително хармоничен, съчетаващ нюанси на зрели тропически
плодове и нотки на дъбова дървесина. Виното е меко, с приятна свежест и впечатляващ аромат.
Балансирано и хармонично, Twins Chardonnay, носи новият стил в производството на бели вина./

750 мл.

Tcherga Бяло

26.00лв.

/Бяло регионално вино . Цветът е нежен, светло златист, а ароматът е плодов, с нюанси на ананас и папая,
с дискретни акценти на дим, ванилия и пикантни подправки.
Вкусът е хармоничен и свеж, с дълъг плодов финал/.

Sauvignon Blanc CONTEMPLATIONS

750 мл.

16.00лв.

Интригуващ и плътен жълто-зелен цвят. Аромата е преплетеница от тревисти нюанси, праскова,
цветисти нотки. Всички тези аромати са преплетени с идея дъб и автолизантни аромати.
Вкусът е плътен, обемен с приятна свежест и изявен плодов вкус.

Chardonnay CONTEMPLATIONS

750 мл.

22.00лв.

Интензивен цвят с жълти и зелени нюанси. Аромата съчетава зрели жълти плодове, манго, хармонично
преплетен френски дъб и нотки на препечен хляб и масло. Вкусово виното е изключително добро съчетание
от обемно тяло, приятна и дискретна свежест, елегантност и баланс.
Приятният послевкус и изразен вкусов аромат дават последните щрихи на това класно шардоне.

Изба ЛОВИКО
Шардоне Ловико

750 мл.

14.00лв.

/Златист цвят, аромати на лимон и цитрусови плодове с тревисти и пикантни нотки.
Вкусът е плътен, с комплекс от зрели плодове, и подчертава пикантните характеристики на носа.
Елегантен финал/

Траминер Ловико

750 мл.

14.00лв.

/Вино с дълбок меденозлатист цвят и изразена свежест. Ароматът е експлозивен и концентриран,
с ориенталски нотки и екзотични нюанси на рози. Плътно и мощно тяло с приятна сладост./ли плодове,
и подчертава пикантните характеристики на носа. Елегантен финал/

Изба СТАМБОЛОВО
Шардоне Reserve

750 мл.

14.00лв.

/Приятен златист цвят със зелени нюанси. Елегантно съчетание на аромати – цветове на ванилия,
цитруси, мед, масло и фини дъбови нотки. Балансиран, хармоничен и мек вкус със сочен и дълъг финал./

ЧЕРВЕНИ ВИНА
ПРАВЕШКИ ХАНОВЕ
Каберне Совеиньон “Правешки Ханове” 750 мл.

17.00лв.

/Вино с идеална бистрота, с много интензивен, плътен и искрящ цвят.
Ароматът е комплексен. Вкусът е плътен, запълващ устата. Виното има фин,
приятен послевкус, в който доминира плодовостта, долавяща се в аромата./

Каберне Совеиньон “Правешки Ханове” 375 мл.

11.00лв.

/Вино с идеална бистрота, с много интензивен, плътен и искрящ цвят.
Ароматът е комплексен. Вкусът е плътен, запълващ устата. Виното има фин,
приятен послевкус, в който доминира плодовостта, долавяща се в аромата./

4 Friends “Правешки Ханове”

375 мл.

12.00лв.

/"Четирима приятели" - произлиза от участващите в купажа
4 различни сорта грозде: Мавруд, Каберне Совиньон, Мерло и Сира.
Пропорциите между тях съчетават в максимална хармония индивидуалните
особености на всеки сорт. Елегантно вино с богат многопластов аромат и вкус,
обогатен с нюансите на благороден дъб./

Изба TODOROFF
Каберне совиньон GALLERY

750 мл. 23.00лв.

/Приятен, рубинен цвят, средна плътност. Средно силен аромат на горски плодове.
На вкус стегнато. Хубав, мек, дълъг и леко горчив плодов послевкус./

Мерло GALLERY

750 мл. 24.00лв

/Вино с интензивен, жив и искрящ цвят. Наситен, чист и богат аромат с характерни сортови особености
и приятен нюанс на дъб. Вкусът е мек, загладен и дълъг с впечатления за свежест, финес и благородство./

Каберне совиньон TERES

750 мл. 26.00лв.

/Вино с комплексен букет, добре балансиран между типичните за дъба аромати на подправки
и фин нюанс на дим, съчетани с интензивна плодовитост .
Вкусът се отличава с кадифена мекота, която се разпределя и запълва хомогенно
в устната кухина. Послевкусът е фин, продължителен и завладяващ./

Мавруд TERES

750 мл. 32.00лв.

/Финесът и трайността в аромата на виното е резултат от доброто съчетание между плодовите нюанси,
идващи от гроздето.
Вкусът впечатлява с мекота и благородство, добра дължина и трайни вкусови впечатления./

Изба POMORIE
Мерло Солара

750 мл.

14.00лв.

/Виното е с дълбок рубинен цвят. Богат и комплексен аромат, доминиран от зрял червен плод, подправки
и синя слива. Вкусовият аромат е с подчертано плодов характер. Отлично балансиран вкус, с меки танини,
гладък и хармоничен. Топъл и дълъг послевкус, със спомен за сочни узрели плодове./

Каберне совиньон Солара

750 мл.

14.00лв.

/Плътен наситен рубинен цвят. Впечатляващ нос с нюанси на червен плод, дискретни подправки,
трансформиран дъб и ванилия. Вкусът е доста плътен и сочен. Има дълъг послевкус, със спомен
за сух плод и фин дъб. /

Сира Пентаграм

750 мл.

12.00лв.

/Богата, зряла и прелъстителна, първата реколта Сира на Черноморско Злато ще ви очарова с каскада
от аромати на горска боровинка , вишна и червена слива, в която се прокрадват нюанси на екзотични
подправки, детелина, крем брюлe и нотки на еспресо. Структурата на виното е невероятно гладка,
фини танини и нежна ванилова дъбова нотка хармонично преливат в безкрайно дългия послевкус/.

Каберне совиньон Пентаграм

750 мл.

12.00лв.

/Богато и комплексно, преливащо от изкусителни аромати на касис и пикантни подправки,
Каберне Совиньон на Черноморско Злато завладява с изключителна чистота и хармония.
Нежните плодови аромати са съчетани нюансите на тост и кафе от отлежаване в дъбови бъчви.
Послевкусът бавно разгръща богатство от ванилия и смолисти тонове, които придават благородство
и комплексност./

Кюве червено Villa Ponte

750 мл.

16.00лв.

/Наситен цвят и интензивен плодов аромат с нюанси на зряла малина и къпина, комбинирани
с акценти на дим и подправки. Вкусът е хармоничен, с мек и дълъг плодов финал.
Създадено с помощта на консултанти от Италия - Фредерико Ричи и от Франция Андре Фустер./

Каберне совиньон Brandy Cask

750 мл.

35.00лв.

/предлага интензивни и концентрирани аромати, които ще ви очароват още сега, но скритата сила
на танините му обещава възможност за дълго отлежаване. Основата от зрели боровинки и червени плодове
е съчетана с характерни минерални нотки от близостта на черноморския бряг. Разточителният, богат вкус
на червени плодове съчетани с шоколадови и пикантни нюанси се допълва от нотките на сушено на слънце
грозде извлечени от бъчвите за винено бренди. Всичко това придава завършеност и зрялост на това
изключително вино, което ще продължи да старее красиво още много години./

Каберне совиньон Arte Ante

750 мл.

35.00лв.

/Неукротимият характер на Арте Анте черпи силата от невероятна концентрация на цветове и аромати.
Богатият вкус на зрели боровинки се допълва от нотките на черен шоколад и ванилия, извлечени
от френските бъчви. Старите лозя от Кберне Совиньон придав ат на Арте Анте характер и комплексност,
а специфичният тероар на Южното Черноморие добавя минерални нотки./

Изба УИНДИ ХИЛС
Мерло Windy Hills

750 мл. 16.00.лв

/Виното се характеризира с идеална бистрота и искрящ рубинено червен цвят с леки гранатови нюанси.
Ароматът е интензивен, плодов, характерен за сорта. Вкусът е плътен, но мек, добре балансиран
и хомогенно запълващ устата. Послевкусът е траен, с усещане за сорта грозде/

Каберне Совиньон Windy Hills

750 мл. 16.00.лв

/Виното се характеризира с идеална бистрота и мощен искрящ рубинено червен цвят. Ароматът
е интензивен, плодов(зрели плодове, черни горски плодове). Вкусът е плътен, но мек, добре балансиран.
Послевкусът е траен, с усещане за сорта грозде и финеса от прецизно контролираната ферментация/

Мавруд Windy Hills

750 мл. 17.00.лв

/Виното се характеризира с идеална бистрота и искрящ рубинено червен цвят с леки гранатови нюанси.
Ароматът е интензивен, плодов, характерен за сорта, а вкусът е плътен, но мек, добре балансиран
и хомогенно запълващ устата. Послевкусът е траен, с усещане за сорта грозде и финеса
от прецизно контролираната ферментация./

Сира Windy Hills

750 мл. 16.00.лв

/Виното се характеризира с идеална бистрота. Ароматът е интензивен, плодов(зрели плодове,
нюанси на цитруси и виолетка), а вкусът е плътен, добре балансиран и запълващ устата.
Послевкусът е траен, с усещане за сорта грозде и финеса от прецизно контролираната ферментация./

Каберне Top of the Hill

750 мл. 22.00.лв

/Цвета е идеално бистър с керемиден нюанс, ароматът прелива от каберне през костилкови
и госрски плодове до висококачествена дървесина.
Вкусът е мек и благороден, а послевкусът е с добра дължина./

Мавруд Top of the Hill

750 мл. 22.00.лв

/Цветът е дълбок с керемидени нюанси. Ароматът се прелива от червени и черни горски плодове
до касис и слива с нюанс на дъб. Мек и блогороден вкус и послевкус./

Мерло Top of the Hil

750 мл. 23.00.лв

/Цвета на виноро е дълбок, гранитено червен цвят с аромат на мерло, зряла слива и пушек.
Вкусът и после вкусът са трайни и с добра дължина/

Сира Top of the Hill

750 мл. 23.00.лв

/Виното се характеризира с идеална бистрота и интензивен рубиненочервен цвят, с керемидени нюанси.
Букетът му е впечатляващ, комбинация от сортовия аромат на Сира (зрели червени и черни плодове),
с типичните за висококачествена дъбова дървесина аромати. Вкусът на това вино е забележителен
с мекота и свежест с чудесен послевкус./

Мерло тип „Малага” Windy Hills

750 мл. 27.00.лв

/Искрящ плътен гранитов цвят. Дискретен, не натрапчив плодов нос на свежи горски плодове и дим.
Вкусът е строг, събран, с подчертани танини, но приятно свеж и сочен./

Изба KATARZYNA
Каберне Совиньон MEZZEK

750 мл.

16.00лв.

/Виното притежава прекрасен тъмночервен цвят и открояващ се аромат на зрели черни горски плодове,
подправки и пушек. Балансирано и хармонично тяло, с меки танини и вкус на презрели плодове и шоколад.
Лесно за консумиране вино с приятен послевкус./

Мерло MEZZEK

750 мл.

16.00лв.

/Виното се характеризира с идеална бистрота и интензивен рубиненочервен цвят, с керемидени нюанси.
Букетът му е впечатляващ, комбинация от сортовия аромат на Сира (зрели червени и черни плодове),
с типичните за висококачествена дъбова дървесина аромати. Вкусът на това вино е забележителен
с мекота и свежест с чудесен послевкус./

Мавруд MEZZEK

750 мл.

16.00лв.

/Цветът е дълбок с керемидени нюанси. Ароматът се прелива от червени и черни горски плодове
до касис и слива с нюанс на дъб. Мек и блогороден вкус и послевкус./

TCHERGA червено

750 мл.

16.00лв.

/Цветът е наситено червен с кадифен нюанс. В аромата се усещат наличие на диви горски плодове,
ванилия и екзотични подправки. Вкусът му е траен и остава мека следа след употреба с усещане
за перфектна хармония, аромата и вкус./

Merlot & Malbec CONTEMPLATIONS 750 мл.

20.00лв.

Наситено рубинено - виолетов цвят. Аромата е невероятно богатство от червени, черни плодове,
лека пикантност с идея френски дъб. Хармонията, мекотата, елегантността във вкуса е подплатена
от много добра дължина, мощ и зпомнящ се плодов вкусов аромат.
Вино с потенциал да се превърне е в лицето на средният ценови сегмент на Катаржина Естейт

Merlot HALLA

750 мл.

28.00лв.

Наситен, рубинен цвят с виолетови оттенъци. Типичен аромат на мерло в стил Катаржина Естейт:
концентрация, зрялост, много червен плод и идея пикантност съчетана с френски дъб.
кусът е обемен, балансиран, мек, мощен. Всичко това плюс много добра дължина и вкусовият аромат
правят това вино едно богатство в средния ценови сегмент на Катаржина Естейт.

Изба ЛОВИКО
КОТТА 299 Каберне Совиньон

750 мл.

23.00лв.

/Наситен черешовочервен цвят и аромати на шоколад, зрели сливи и теменужки.
Вино с изключително плътно тяло, елегантни танини и ванилия във вкуса, постигнати
чрез отлежаване на половината от купажа в дъбови барици. /

КОТТА 299 Гъмза

750 мл.

14.00лв.

/Вино с плътен, ярък и жив гранатовочервен цвят и многопластова вкусова структура на череши,
къпини и екзотични подправки. Отлежаването в дъбови бъчви е добавило заоблени танини и завършеност
на това изключително вино./

Изба СТАМБОЛОВО
Мерло Специална резерва

750 мл.

16.00лв.

/Цветът е интензивен, гранатов. Виното, старяло в малки дъбови бъчви, притежава богат и комплексен
аромат на зрели смокини, сливи и стaфиди. Концентрирано, богато, но и артистично вино с финес,
което демонстрира характерните за тероара закръгленост, плътно тяло и добре балансирани
зърнести танини./околад.

Мерло и Мавруд Стамболово Estate

750 мл.

16.00лв.

/Отличава се с гранатов тъмночервен цвят. Завладяваща хармония от аромати
на черни горски плодове с нотки на ванилия, дим и подправки.
Вкусът е изискан, мек и плътен, оставящ приятни и трайни впечатления./

Изба ЕНИРА
Мерло Изи бай Енира

750 мл.

16.00лв.

/Цветът е тъмно червен със средна плътност. Интензивен аромат на червени плодове.
Вкусът е на череша, дъб и е с меки танини, хубав средно дълаг послевкус. /

Енира

750 мл.

28.00лв.

/Отлежава във френски дъбови бъчви, които деликатно оформят силния му потенциал.
Бленд от сортовете Мерло, Каберне Совиньон и Пети Вердо, то впечатлява с наситен
и искрящ рубинен цвят. Аромат на зрели череши, конфитюр от сини сливи и круша
оправдават очакванията за зрял и топъл вкус. Вкус на зрели плодове, ядки и ванилия
са виртуозно преплетени и балансирани. Послевкусът е дълъг и незавравим./

Енира резерва

750 мл.

48.00лв.

/ Енира Резерва е бленд от сортовете Мерло, Сира, Каберне Совиньон.
Продукт е на една прецизно контролирана ферментация и 12-месечно отлежаване в барик.
Виното се отличава с интензивен и жив червен цвят. Силно развитият аромат е комбинация
от плодови нюанси и деликатен дъб. Вкусът впечатлява с кадифената си мекота и топлота,
постигнати с добре узряло грозде. Отличният баланс на танините позволява дълго съхранение в бутилка.
Богато и хармонично, виното е с превъзходна дължина и чудесен послевкус/

РОЗЕ
Розе “Правешки Ханове”

750 мл.

26.00лв.

/Сухо вино, произведено от грозде от сорта Каберне совиньон. Вино с искрящ малиново-червен цвят.
Плътен и агресивен аромат. Доминират плодовите нюанси на вишна, череша и малина. Вкусът е мек, нежен,
фино загладен. Виното има дълъг и впечатляващ послевкус./

Розе “Правешки Ханове”

375 мл.

14.00лв.

/Сухо вино, произведено от грозде от сорта Каберне совиньон. Вино с искрящ малиново-червен цвят.
Плътен и агресивен аромат. Доминират плодовите нюанси на вишна, череша и малина. Вкусът е мек, нежен,
фино загладен. Виното има дълъг и впечатляващ послевкус./

Розе TCHERGA

375 мл.

12.00лв.

/Виното е с привликателен червен цвят с нюанс на дива череша. Ароматът е фин с нюанси на дива ягода,
малина и боровинки. Вкусът е свеж, кадифен, плътен и мек, а вкусовия аромат оставя траен спомен
за червени горски плодове./

Розе TCHERGA

750 мл.

16.00лв.

/Виното е с привликателен червен цвят с нюанс на дива череша. Ароматът е фин с нюанси на дива ягода,
малина и боровинки. Вкусът е свеж, кадифен, плътен и мек, а вкусовия аромат оставя траен спомен
за червени горски плодове./

Розе TODOROFF

750 мл.

17.00лв.

/Сухо вино, произведено от грозде от сорта Каберне совиньон. Вино с искрящ малиново-червен цвят.
Плътен и агресивен аромат. Доминират плодовите нюанси на вишна, череша и малина.
Вкусът е мек, нежен, фино загладен. Виното има дълъг и впечатляващ послевкус./

Розе Windy Hills

750 мл.

15.00лв.

/Виното е с кристална бистрота и много приятен игрив, искрящ розов цвят с лучен оттенък. Притежава
интензивен плодов аромат, в който доминират червените плодове – череша, ягода и най-вече малина.
Вкусът е хармоничен, с добър баланс между свежест и мекота, и чудесен послевкус, в който допълнително
се изявяват послевкусовите аромати на плодове отново доминирани от малина./

Шампанизирани вина
Шампанизирано вино MONT ROYAL

750 мл.

12.00лв.

/отличаващо се от останалите със своя златист етикет, е произведено със съвременни технологии,
които правят продукта така желан по българските пазари. Пенливата напитка ще придаде неповторимост
и приповдигнато настроение на празничните вечери/

Пенливо вино
Кава Вила Кончи Брут Резерва

750 мл.

38.00лв.

/Брилянтен златисто-зелен цвят. Елегантно вино с деликатни балончета.
Интензивни плодови аромати и нотки на препечено се усещат в носа. В устата е сочно, топло,
приятно и заоблено с продължителен финал./

