Wina Białe / White Wine
Seyval 2010

75 cl / 40 pln

Seyval 2014

75 cl / 30 pln

Bianca 2014

75 cl / 35 pln

Auxerrois 2014

75 cl / 35 pln

Ortega 2014

75 cl / 35 pln

Sibera 2010

75 cl / 40 pln

Sibera 2014

75 cl / 35 pln

Grosso 2014

75 cl / 35 pln

Muscat 2014

75 cl / 40 pln

Chardonnay 2010

75 cl / 80 pln

Chardonnay 2014

75 cl / 55 pln

Wina czerwone / Red Wine

www.winnicapodkarpacie.pl

Regent 2010

75 cl / 40 pln

Regent 2014

75 cl / 40 pln

Zweigelt 2014

75 cl / 40 pln

Acolon 2014

75 cl / 45 pln

Cabernet Dorsa 2014

75 cl / 50 pln

Szczepy hodowane
w naszej Winnicy
Wina Białe:
SEYVAL – mieszaniec międzygatunkowy, wyhodowany w Saint-Vallier
w 1919 r. ze skrzyżowania odmian winorośli Seibel 5656 i Seibel 4986.
Nazwa wywodzi się od początkowych liter nazwisk hodowców.
Mrozoodporność w granicach -26 °C pozwala na uprawę w polskich
warunkach klimatycznych.

CUVE – wino–niespodzianka. Kupażowane przez właściciela winnicy.
JUTRZENKA - pierwsza przerobowa odmiana winorośli wyselekcjonowana
w Polsce, wyhodowana w Jaśle w latach 80 XX wieku. Jest to krzyżówka
odmian SV 12-375 x Point Blanc. W polskich warunkach klimatycznych pąki
wytrzymują mrozy do -25 ºC.
SOLARIS – międzygatunkowy mieszaniec winnej latorośli wyhodowany
w 1975 r. przez Norberta Beckera we Fryburgu Bryzgowijskim z Merzlinga
i Siewki 'Geisenheim 6493' (Zarya Severa × Muscat Ottonel). Wśród
przodków odmiany znajduje się winorośl amurska.

BIANCA – mieszaniec odmian winorośli: Seyve Villard x Bouvier,
wyprodukowana w Egerze. Na Węgrzech odmiana zarejestrowana w 1982 r.
Dosyć popularna w Polsce.

Wina Czerwone:

AUXERROIS - rodzicami szczepu są Pinot Noir i Heunisch Weiss. Krajem
pochodzenia jest Francja. Jest to odmiana do wyrobu białych win typu
burgundzkiego.

REGENT – mieszaniec odmian winorośli: Diana x Chamburcin.
W Niemczech odmiana została zarejestrowana w 1996 r. jako Vinifera,
chroniona prawnie w UE. Nazwa została nadana na cześć diamentu. Wzrost
krzewu Regent jest bardzo silny. Jest wytrzymały na mróz i mało podatny
na choroby. Dobrze plonuje w chłodnym klimacie.

ORTEGA – niemiecka odmiana wyhodowana przez dr Hansa Breidera
w 1948 r. Chętnie uprawiana w chłodniejszych regionach: w Anglii, krajach
Beneluksu, krajach nadbałtyckich oraz w Kanadzie i USA.
SIBERA - bardzo atrakcyjna, całkowicie mrozoodporna niemiecka odmiana
winorośli z Geisenheim, z której w polskich warunkach klimatycznych
można otrzymać wino typu resling.

ZWEIGELT - czerwony szczep winorośli z gatunku Vitis vinifera,
wyhodowany w Austrii w 1922r. i głównie tam uprawiany. Skrzyżowania
szczepów st. Laurent i Blaufränkisch dokonał winiarz dr Fritz Zweigelt
i nadał nazwę rotburger. Nazwę Zweigelt wprowadzono później dla
uhonorowania hodowcy. Inne synonimy to m.in. Blauer Zweigelt.

GROSSO MANZIONE - Odmiana wyprodukowana we Włoszech. Vitis
Vinifera, która daje wina aromatyczne zbliżone do Muskatów. Dobrze znosi
polski klimat i jest dość odporna na mrozy.

ACOLON - szczep, który powstał w Weinsberg w Wirttembergu w 1999 r.
jako krzyżówka szczepów Dornfelder i Lemberger (nazwa kodowa szczepu
WE 71-816-102). Druga obok Regenta, nowa niemiecka odmiana
przerobowa o rosnącej popularności.

MUSCAT – jedna z najstarszych odmian znanych człowiekowi. Produkuje
się z niego wina: od lekkich białych do słodkich, często wzmacnianych.
Zawiera setki odmian, od białych do czerwono-brązowych. Muscat lubi
ciepły klimat, uprawiany jest w Grecji, we Włoszech, Francji, Hiszpanii
i coraz częściej w Polsce.

CABERNET DORSA – krzyżówka odmian winorośli: Dornfelder x Cabernet
Sauvignon wyhodowana w 1971 r. w Weinsberg w Niemczech przez dr.
Schleipa. W 2004 r. została wpisana na oficjalną listę odmian winorośli
w Niemczech. Najpopularniejsza z niemieckim cabernetów. Najbardziej
popularna w Niemczech, Szwajcarii i Szwecji.

CHARDONNAY - odmiana znana również m.in. jako Aubaine, Beaunois,
Melon Blanc, Pinot Chardonnay. Przemysłowa odmiana winorośli,
wykorzystywana do produkcji białego wina i win musujących. Odmiana
potocznie nazywana jest królem win białych.

PINOT NOIR - Jest to jedna z najstarszych odmian winorośli, której
ojczyzną jest Burgundia. Odmiana uprawiana jest na całym świecie.
Produkcja wysokiej klasy Pinot Noir jest niezwykle trudna i, jak mówią
niektórzy, jest to szczep produkujący producentów wina, a nie odwrotnie.

