Wesołych Świąt

450,00

Masca del Tacco Li Filitti Riserva
D.O.P. Primitivo di Manduria, Włochy
Kolor intensywnie czerwony. Aromat charakterystyczny dla
szczepu Primitivo, z którego zostało wyprodukowane czyli
suszone śliwki, czekolada, wanilia, leśne owoce i przyprawy.
W ustach pełne i mocno taniczne z lekko wyczuwalną
słodyczą i długim intensywnym finiszem

Zestaw 6 butelek
w drewnianej skrzynce
450,00 zł

350,00

140,00

Poggio Le Volpi Epos Riserva
D.O.C.G Frascati Superiore, Włochy
Wino charakteryzuje się nietuzinkowym smakiem. W swoim
aromacie posiada wyczuwalną dominację świeżych owoców
z wyraźną nutą kwiatów i miodu akacjowego. W smaku jest
dość lekkie ale zarazem złożone i tłuste z lekko wyczuwalną
słodyczą.

Zestaw 6 butelek
w drewnianej skrzynce
350,00 zł

Principe de Viana Crianza
Principe de Viana Edition Blanca
D.O Navarra, Hiszpania
Edition Blanca - kompozycja szczepów Sauvignon Blanc i
Chardonnay jest ostatnim osiągnięciem Principe de Viana. Wino
jest bardzo nowoczesne, świeże i silnie owocowe z lekkim
dymnym odcieniem. Idealne ze smażonymi daniami z ryb oraz
owocami morza.
Crianza - Tempranillo, Cabernet Sauvignon i Merlot. Piękny
wiśniowo-rubinowy kolor, z fioletowymi refleksami, zapach
dojrzałych, leśnych owoców, rodzynek, z dotykiem pieprzu i
elegancką taniną, która zapewni rozwój wina przez następne 5 - 7
lat. Doskonałe do pieczonej wołowiny.

Zestaw 3 butelek
w eleganckim pudełku
140,00 zł

240,00

Principe de Viana Reserva
D.O. Navarra, Hiszpania
Wino stworzone na bazie gron Tempranillo, Cabernet
Sauvignon i Merlot. Głęboki rubinowy kolor, połyskujący
amarantem. Wino jest pełne aromatów dojrzałych
czerwonych owoców z wyraźną nutą leśnych jagód,
porzeczki i aromatem wanilii, pochodzącym z dębowej
beczki. W smaku intensywne, potężne, z doskonale
zrównoważonymi taninami.

190,00

Zestaw 6 butelek + Karafka
w eleganckim pudełku
240,00 zł

130,00

Finca el Rincon de Clunia
Castilla y Leon, Hiszpania
Wino stworzone na bazie gron Tempranillo. Barwa rubinowo
- wiśniowa z refleksami amarantu. Jest bogate w aromaty
dojrzałych czerwonych owoców z wyraźną nutą czarnej
porzeczki i zapachem wanilii, pochodzącym z dębowej
beczki. W smaku pełne, mocne i potężne, z doskonale
zrównoważonymi taninami i kwasowością. Intensywność,
moc i potencjał dojrzewania sprawiają, że jest to prawdziwy
rarytas.

1 butelka
w eleganckim pudełku
190,00 zł

Finca el Rincon de Clunia
Castilla y Leon, Hiszpania
Kompozycja Cabernet Sauvignon i Merlot. Po fermentacji
w stali nierdzewnej następuje 14 miesięcy dojrzewania w
nowych beczkach z francuskiego dębu. Intensywne aromaty
dojrzałych owoców, wyrażają złożoność i dojrzałość tego
wina. Bardzo harmonijne, o kwasowości dobrze zestawionej
ze smakami owocowymi i taninami. W ustach bogate i
długie.

Zestaw 3 butelek
w skrzynce drewnianej
130,00 zł

Pudełko NATUR na 1/ 2/ 3 but

7,90 / 9,90 / 12,90

Naturalny

Pudełko WINO na 1/ 2/ 3 but

7,90 / 9,90 / 12,90

Naturalny

58,00

4 wybrane Kawy Baque + Kartonik na 2 but
Varanasi / Colombia / Ristretto /
Gran Aroma / Sabor Intenso / Honey

4 kawy w kartoniku NATUR na 2 but
58,00 zł

Stwórz swój własny zestaw i dobierz
dowolne wino z naszego katalogu.
Skrzynka zasuwana 1 but
Skrzynka kuferek 2 but

NOWOŚĆ

15,90
25,90

Kartonik skobelek 1but

8,90

Torba prezentowa 1 but

2,90

Ciesz się prawdziwym smakiem kawy Baque, dbając o środowisko dzięki nowym
100% KOMPOSTOWALNYM kapsułkom.Dołącz do naszego ruchu #ecofriendly z
kapsułkami COMPOSTABLE marki Cafes Baqué. Nowe kapsułki kompatybilne z
ekspresem do kawy Nespresso® są w 100% kompostowalne i całkowicie rozkładają
się w ciągu zaledwie 3 miesięcy. Innowacyjne rozwiązanie, które eliminuje wpływ
plastiku i aluminium na naszą planetę.

Dowiedz się jak dostać
Ekspres do kawy gratis !!
Szczegóły u naszych przedstawicieli.

14,00
Wszystkie kawy pakowane
po 10 kapsułek w specejalnej cenie

Delikatne owocowe tony, które
pochodzą ze wzgórz Kolumbii
tworzą wyraźną kawę jednak dość
gładka i o cenionej kwasowości.

Dobrze zbilansowana mieszanka
dla tych, którzy nie chcą
rezygnować ze smaku kawy ze
wszystkimi zaletami kawy
bezkofeinowej.

Dla tych, którzy kochają mocną i
intensywną kawę ceniąc jej smak i
treść. Smakuje równie równie
dobrze, jeśli dodasz mleko.

Wybór najlepszych selekcji ziaren
arabiki. To idealny wybór dla tych,
którzy szukają kawy o owocowym
aromacie i krągłym ciele.

Złożona mieszanka bogatych
ziaren kawy arabiki z południa
Ameryki oraz osobowość, którą
tylko robusta fasola może
zapewnić. Kawa o intensywnym
ciele i bogatym smaku

Mieszanka Arabiki z nuta
Robusty. Intensywny smak tej
kawy nadaje zarówno subtelny
kontrast między jego siłą a
goryczką i jej kwasowość i
owocowym charakterem.

Kawa Honey charakteryzuje się
wspaniałą słodyczą z aromatem
dojrzałych owoców i bakalii oraz
zrównoważoną kwasowością z
posmakiem mlecznej czekolady.

Czas na herbatę?
2 wybrane Herbaty + Miód + Kartonik na 2 but
Roibos / Zielona z jaśminem / Zielona /
Czarna z figą / Earl Grey / Czarna

2 Herbaty sypane (2x100gr) i słoiczek miodu
w kartoniku NATUR na 2 but
60,00 zł

Stwórz swój własny zestaw i dobierz
dowolne wino z naszego katalogu.

ROIBOS
Napój z południowoafrykańskiego
krzewu nie zawierający kofeiny oraz
garbników. W połączeniu z olejkiem
pomarańczowym i cząstkami pomarańczy
daje nam słodki, orzeźwiający. Smakuje
rewelacyjnie zarówno na ciepło jak i na
zimno.
Czas parzenia: 5 minut

22,00

ZIELONA Z JAŚMINEM
Zielona herbata wysokiej jakości z
dodatkiem kwiatów jaśminu. Zawiera
susz typu gunpowder, czyli duże liście
zwijane w kulki, dzięki czemu uwalniają

ZIELONA OPA
Ręcznie zbierana zielona herbata
cejlońska o dużych, rozwiniętych
liściach. Herbata o delikatnym smaku,
która może być zaparzana wielokrotnie.

Czas parzenia: 3 minuty

Czas parzenia: 3 minuty

22,00

22,00

Czarna z Figą
Czarna herbata prosto z Kenii w
połączeniu z figą, jabłkiem i skórką cytryny
pozwoli Ci delektować się napojem o
fantastycznym, lekko słodkim smaku.

Czarna Earl Grey
Czarna herbata z olejkiem
bergamotkowym dająca nam absolutny
klasyk wśród herbat. Wysoka jakość
herbaty zapewnia nam wyrazisty i
zrównoważony smak.

Czarna klasyczna
Czarna herbata wysokiej jakości z regionu
Ruhuna na Sri Lance. Herbata o
delikatnym, świeżym smaku i zapachu.

Czas parzenia: 3 minuty

Czas parzenia: 2-3 minutyinuty

Czas parzenia: 2-3 minuty

19,00

19,00

19,00

Kawa, dlaczego nie?
2 Kawy + 2 Czekolady + Kartonik na 2 but
Brazylia Santos / Honduras La Campa
Czekolada gorzka i mleczna

2 Kawy 2 czekolady
w kartoniku NATUR na 2 but
już od 69,00 zł
Stwórz swój własny zestaw i dobierz
dowolne wino z naszego katalogu.

Sprawdzony w biurze jak i w domu
Profesjonlny Ekspres do kawy Melita
Możesz go mieć gratis!!
Szczegóły u naszych przedstawicieli.

22,00
BRAZYLIA SANTOS
Brazylia Santos, to klasyka pośród
kaw brazylijskich. Posiada
łagodny, słodki, czekoladowoorzechowy profil, z minimalną
goryczą i kwasowością. Ziarna
poddawane są obróbce naturalnej,
co daje nam gładki, przyjemny
posmak i pełne body.

30,00
TANZANIA LYELA
Tanzania Iyela pochodząca z
regionu Mbeya/Songwe to kawa,
w której można wyczuć słodkie
nuty owoców takich jak zielone
jabłko i czarna porzeczka oraz
migdałów.

24,00
HONDURAS LA CAMPA
Honduras z regionu La Campa, to
bogactwo aromatów i smaków o
profilu czekolady deserowej,
orzechów, a nawet prażonego
kokosa. Wyraźna słodycz przy
umiarkowanej goryczy i niskiej
kwasowości, składa się na
perfekcyjnie zbalansowaną kawę.

33,00
ETIOPIA
Etiopia Yirgacheffe to kawa o
niepowtarzalnym charakterze.
Ziarna pochodzące z tego regionu
charakteryzują się intensywnym
kwiatowym aromatem oraz
nutami cytrusów. Kawa o pełnym
body oraz wyższej kwasowości.

25,00

27,00

KOLUMBIA MEDELIN
Kolumbia Supremo, to kawa o
dużych ziarnach, oferująca
intensywność doznań, przy
niewielkiej kwasowości i idealnie
zbalansowanej goryczy.
Przeważają nuty orzechowoczekoladowe z delikatną kontrą
czerwonych owoców.

28,00

100,00
1kg

ESPRESSO ONE
Mieszanka bazująca w większości
na kawie z Kolumbii z domieszką
kaw z Hondurasu i Brazylii.
Pozwala delektować się nutami
karmelu, czekolady oraz delikatną,
owocową kwasowością.
Szczepy: Caturra, Typica, Bourbon

GWATEMALA NEW ORIENTE
Gwatemala New Oriente, to
kawa, której ziarna pochodzą z
upraw wysokogórskich na
glebach wulkanicznych. Kawa z
tego regionu zaskakuje pełnym
body, nutą gorzkiej czekolady z
podkreślonymi owocami wiśni i
delikatnego winogrona.

20,00

58,00
1kg

ESPRESSO FIVE
Kawa składająca się z ziaren z
Brazylii oraz Indii. Mocna
mieszanka, która posiada
czekoladowe oraz orzechowe
nuty.
Szczepy: Mundo Novo, Icatu,
Acaia, Catuai

BIURO I MAGAZYN

MONDOVINO Sp. z o.o. Sp.k.
UL.BALETOWA 115B, 02-867 WARSZAWA
NIP:5252590653

www.mondovino.pl

Biuro i magazyn czynne są w godz: 9:00-15:00.
Zamówienia prosimy składać poprzez e-mail na adres
biuro@mondovino.pl
lub telefonicznie:
tel/fax: 228680772

Zapraszamy do odwiedzenia naszego
Funpage / Facebook

https://www.facebook.com/MondovinoWarszawa/

Zarząd i administracja

Regionalny Dyrektor Sprzedaży
Kujawsko Pomorskie - Pomorskie

Artur Jastrzębski
tel: 602 227 170, ajastrzebski@mondovino.pl

Jarosław Pochłopień
tel: 510 200 710, jarek@mondovino.pl

Tomasz Budyta
tel: 601 220 210, tbudyta@mondovino.pl

Key Account Manager - HORECA
Małgorzata Piotrowska
tel: 575 015 009, mpiotrowska@mondovino.pl

Mazowieckie - Warszawa
Robert Komosa
tel:692 035 339, rkomosa@mondovino.pl

Wojciech Zoń
tel:888 260 588, wojtek@mondovino.pl

Dolnośląskie
Marek Zienkiewicz
tel: 785 025 070, mzienkiewicz@mondovino.pl

Kujawsko - Pomorskie

Wielkopolskie
Aneta Dybizbańska

Robert Frischke

tel: 602 235 772, aneta@mondovino.pl

tel: 602 227 673, robert@mondovino.p

Pomorskie
Krzysztof Grycner
tel: 514 445 635, krzysztof@mondovino.pl

MONDOVINO

