Winnogóra – Winnica w Ogrodzie została założona w 2003 roku w
Górzykowie, w okolicach Zielonej Góry – miasta, w którym wino produkuje
się nieprzerwanie od 1150 roku.
W winnicy usytuowanej w bezpośredniej bliskości Odry uprawiane są trzy
odmiany winorośli, a jej podstawę stanowią dwie francuskie odmiany
szlachetne: pinot noir z Burgundii oraz sauvignon blanc z Bordeaux, które
uzupełnia czerwona, ukraińska odmiana o nazwie gołubok

CENNIK NA ROK 2021/22
sauvignon blanc
Szlachetna i jedna z najważniejszych białych odmian winorośli na świecie. Ze względu na swój intensywny
aromat przywodzący na myśl cytrusy, jabłka, a nawet owoce tropikalne, zaliczana jest do tzw. odmian
aromatycznych. Rzadko spotykana w Polsce, dojrzewa w pełni tylko w cieplejszych regionach – m.in.
zielonogórskim.
Świeże i orzeźwiające w ustach. Podawać w temperaturze 8-10oC jako aperitif lub dodatek do ryb,
owoców morza, sałatek i koziego sera

65,0.75l
12% vol.
wino
Wytrawn
e

Wino nagrodzone brązowym medalem w Konkursie Win Polskich w Jaśle w 2020 roku!
„Wino jest typowe dla odmiany, pełne dojrzałych cytrusów, agrestu,
akcentów trawiastych i białych kwiatów. Ma dobrą strukturą i owocowy finisz.”
-

Maciej Nowicki, winicjatywa.pl

pinot noir rosé
Pinot noir w różowej odsłonie. Swój kolor zawdzięcza krótkiej maceracji, dzięki której do wina przeniknęła
jedynie część zawartego w skórkach barwnika. W kieliszku przybiera jasną, łososiową barwę z
pomarańczowymi refleksami. W nosie dominują aromaty poziomek, malin i landrynek.

55,0.75l
12% vol.

W ustach świeże, lekkie, z delikatną słodyczą i nienachalną kwasowością. Można śmiało podawać do
sushi i pikantnej kuchni wschodu.

wino
wytrawne

pinot noir

65,-

Wymagająca odmiana pochodząca z Burgundii, która przez stulecia uprawiana była w Zielonej Górze
i okolicach. W nosie można znaleźć charakterystyczne aromaty truskawek, żurawiny i fiołków
z akompaniamentem nut dębowych w tle.
U ustach lekkie i subtelne dzięki niskiej zawartości tanin. Pasuje idealnie do kaczki, makaronu i rozmaitych
serów. Warto odrobinę schłodzić.

0.75l
12% vol.
wino
wytrawne

„Niesamowicie zwiewny i zaskakująco delikatny,
biorąc pod uwagę upalny rocznik, Pinot Noir 2018”

-

Maciej Nowicki, winicjatywa.pl

gołubok
Wschodnia odmiana hybrydowa, która powstała w oparciu m.in. o cabernet sauvignon. Od słynnego
przodka odziedziczyła grubą skórkę, solidną strukturę i charakterystyczne nuty ciemnych, dojrzałych
owoców. Dojrzewanie w beczkach z amerykańskiego dębu dodaje głębi.
W ustach pełne i jedwabiście gładkie. W sam raz do grillowanego i pieczonego mięsa

70,0.75l
12% vol.
wino
wytrawne
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