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ღვინის კატალოგი



რეზერვი

თითოეული ბოთლი შექმნილია ძირძველი ქართული 
ყურძნის ჯიშებისგან. პრემიუმ ხარისხის ყურძენი იკრიფება 

საუკეთესო ტერუარებზე სხვადასხვა ღვინის რეგიონის 
უნიკალურ მიკროზონებში. ვინიფიკაცია ხდება შემოქმედებითი 
ინტერპრეტაციითა და ექსპერიმენტაციით, რომელიც ემყარება 

8000 წლის მეღვინეობის ტრადიციას. ხელით კრეფა, ფაქიზი 
ტრანსპორტირება, და დახვეწილი დავარგების მეთოდი 

უზრუნველყოფს ხარისხის შენარჩუნებას.



ᲝᲯᲐᲚᲔᲨᲘ ᲥᲕᲔᲕᲠᲘᲡ
წითელი მშრალი

₾57

წითელი მშრალი ღვონო, დამზადებულია ტრადიციული მეთოდით 
ქვევრში, სამეგრელოში მოყვანილი ოჯალეშის ჯიშის ყურძნისგან. 
დავარგებულია მუხის კასრში. არის ლალისფერი, კენკროვანი 
არომატით. ღვინოს აქვს სასიამოვნოდ გამოხატული მჟავიანობა და 
ძლიერი ტანინი.

- ღვინის დეტალები -

- ჯილდოები -

ღვინის ტიპი

მოსავლის წელი

ღვინის ტექნოლოგია

ალკოჰოლი

რეგიონი

დავარგების მეთოდი 
და ხანგრძლიობა

ფერი

არომატი

გემო

წითელი მშრალი

2016

ღვინო დადუღებულია ტრადიციული 
მეთოდით ქვევრში

13

სამეგრელო, ჭკადუაში

6-12 თვე მუხის კასრში

ლალისფერი

ღვინოში მკვეთრად გამოხატულია ტყის 
კენკრის არომეტები

ღვინო არის სხეულიანი, საშუალო ტანინით, 
დაბოლოვებაში კარგად იგრძნობა 
სასიამოვნო სიმჟავე

მოსავალი

2016

ღონისძიება

International Wine Award WineExpoGeorgia 2018

ჯილდო

ვერცხლი

- ღვინის მახასიათებლები -



ᲙᲐᲑᲔᲠᲜᲔ ᲥᲕᲔᲕᲠᲘᲡ
წითელი მშრალი

₾50

წითელი მშრალი ღვინო, დამზადებულია კახეთში გაშენებული 
კაბერნე სოვინიონის ჯიშის ყურძნისგან. დადუღება მოხვდა 
ტრადიციული ტქნოლოგიით ქვევრში. ხოლო შემდგომი დავარგების 
პროცესი მუხის კასრაში. არის მუქი ძოწისფერი, ყვავილების და 
წითელი კენკრის არომატით. ღვინოს აქვს დაბალანსებული გემო 
ხანგრძლივი პიკანტური დაბოლოვებით.

- ღვინის დეტალები -

- ჯილდოები -

ღვინის ტიპი

მოსავლის წელი

ღვინის ტექნოლოგია

ალკოჰოლი

რეგიონი

დავარგების მეთოდი 
და ხანგრძლიობა

ფერი

არომატი

გემო

წითელი მშრალი

2014

ღვინო დადუღებულია ტრადიციული 
მეთოდით ქვევრში

13.5

კახეთი, ენისელი

6-12 თვე მუხის კასრში

მუქი ძოწისფერი

ღვინოში მკვეთრად გამოხატულია 
სანელებლების, ყვავილების, კენკრისა და 
მწიფე ალუბლის არომატები

ღვინო არის საშუალოდ სხეულიანი, 
საშუალო ტანინით, და გამოირჩევა 
ხანგრძლივი პიკანტური დაბოლოვებით

მოსავალი

2014

2014

ღონისძიება

International Wine Award WineExpoGeorgia 2017 

Eurasia Wine & Spirit Competition 2018

ჯილდო

ვერცხლი

ოქრო

- ღვინის მახასიათებლები -



- ღვინის დეტალები -

- ჯილდოები -

ღვინის ტიპი

მოსავლის წელი

ღვინის ტექნოლოგია

ალკოჰოლი

რეგიონი

დავარგების მეთოდი 
და ხანგრძლიობა

ფერი

არომატი

გემო

წითელი მშრალი

2018

ღვინო დადუღებულია ტრადიციული 
მეთოდით ქვევრში

15

იმერეთი, სვირი

6-12 თვე მუხის კასრში

მუქი ლალისფეერი

ღვინოში მკვეთრად გამოხატულია 
სანელებლების ნაღების, ასევე იგრძნობა 
კენკრის მწიფე ალუბლის არომატები

ღვინო არის სხეულიანი, ძლიერი ტანინით, 
და დაბოლოვებაში კარგად იგრძნობა 
სასიამოვნო იმერული ღვინოებისთვის 
დამახასიათებელი სიმჟავე

მოსავალი

2018

2018

ღონისძიება

Decanter 2021

International Qvevri Wine Competition 2019

ჯილდო

ბრინჯაო

ოქრო

- ღვინის მახასიათებლები -

ᲝᲪᲮᲐᲜᲣᲠᲘ ᲡᲐᲤᲔᲠᲔ
წითელი მშრალი

₾85

წითელი მშრალი ღვონო, დამზადებულია ტრადიციული მეთოდით 
ქვევრში, იმერეთში მოყვანილი ოცხანური საფერეს ჯიშის 
ყურძნისგან. დავარგებულია მუხის კასრში. არის მუქი ლალისფერი,  
კენკრის, ნეღების და სანელებლების  არომეტებით, ღვინო არს 
სხეულიანი, ძლიერი ტანინით და დაბოლოვებაში კარგად იგრძნობა 
სასიამოვნო იმერული ღვინოებისთვის დამახასიათებელი სიმჟავე.



ᲡᲐᲤᲔᲠᲐᲕᲘ ᲠᲔᲖᲔᲠᲕᲘ
წითელი მშრალი

₾100

წითელი მშრალი ღვინო დამზადებულია კახეთში გაშენებული 
საფერავის ჯიშის ყურძნისგან. დადუღება მოხდა ტრადიციული 
მეთოდით ქვევრში, ხოლო შემდგომი დავარგების პროცესი 
ფრანგული მუხის კასრში. არის მუქი იისფერი, მწიფე ალუბლის, 
ნაღებისა და ყვავილების არომატებით. ღვინო არის სხეულიანი 
ძლიერი ტანნით და ხანგრძლივი კენკროვანი დაბოლოვებით.

- ღვინის დეტალები -

ღვინის ტიპი

მოსავლის წელი

ღვინის ტექნოლოგია

ალკოჰოლი

რეგიონი

დავარგების მეთოდი 
და ხანგრძლიობა

ფერი

არომატი

გემო

წითელი მშრალი

2017

ღვინო დადუღებულია ტრადიციული 
მეთოდით ქვევრში

14

კახეთი, კისისხევი

6-12 თვე მუხის კასრში

მუქი იისფერი

ღვინოში იგრძნობა ცოცხალი შავი ხილის, 
ნაღებისა და პიკანტური სანელებლების 
არომატები

ღვინო არის სხეულიანი, ინტენსიური 
ტანინით და  გამოირჩევა დაბალანსებული 
ხანგრძლივი დაბოლოვებით

- ღვინის მახასიათებლები -



ᲡᲐᲤᲔᲠᲐᲕᲘ ᲠᲔᲖᲔᲠᲕᲘ
წითელი მშრალი

₾100

წითელი მშრალი ღვინო დამზადებულია კახეთში გაშენებული 
საფერავის ჯიშის ყურძნისგან. დადუღება მოხდა ტრადიციული 
მეთოდით ქვევრში, ხოლო შემდგომი დავარგების პროცესი 
ფრანგული მუხის კასრში. არის მუქი იისფერი, მწიფე ალუბლის, 
ნაღებისა და ყვავილების არომატებით. ღვინო არის სხეულიანი 
ძლიერი ტანნით და ხანგრძლივი კენკროვანი დაბოლოვებით.

- ჯილდოები -

მოსავალი

2017

2017

2017

2017

2017

ღონისძიება

Decanter 2021

Saperavi International 2018

Mundus Vini 2019

Eurasia Wine & Spirit Competition 2018

International Qvevri Wine Competition 2021

ჯილდო

ვერცხლი

ვერცხლი

ოქრო

Grand ოქრო

ოქრო



ᲡᲐᲤᲔᲠᲐᲕᲘ ᲥᲕᲔᲕᲠᲘᲡ
წითელი მშრალი

₾50

წითელი მშრალი ღვინო დამზადებულია კახეთში გაშენებული 
საფერავის ჯიშის ყურძნისგან. დადუღება მოხდა ტრადიციული 
მეთოდით ქვევრში. არის მუქი ბროწეულისფერი. მწიფე ალუბლის და 
შავი ხილის არომატებით. ღვინო არის სხეულიანი ძლიერი ტანნით 
და ხანგრძლივი დაბოლოვებით.

- ღვინის დეტალები -

ღვინის ტიპი

მოსავლის წელი

ღვინის ტექნოლოგია

ალკოჰოლი

რეგიონი

დავარგების მეთოდი 
და ხანგრძლიობა

ფერი

არომატი

გემო

წითელი მშრალი

2016

ღვინო დადუღებულია ტრადიციული 
მეთოდით ქვევრში

14.1

კახეთი, კისისხევი

6-12 თვე მუხის კასრში

მუქი ბროწეულისფერი

ღვინოში იგრძნობა მწიფე ალუბლის, 
ნაღებისა და ყვავილიბის არომატები

ღვინო არის სხეულიანი, ძლიერი ტანინით 
და  გამოირჩევა ხანგრძლივი კენკროვანი 
დაბოლოვებით

- ღვინის მახასიათებლები -



ᲡᲐᲤᲔᲠᲐᲕᲘ ᲥᲕᲔᲕᲠᲘᲡ
წითელი მშრალი

₾50

წითელი მშრალი ღვინო დამზადებულია კახეთში გაშენებული 
საფერავის ჯიშის ყურძნისგან. დადუღება მოხდა ტრადიციული 
მეთოდით ქვევრში. არის მუქი ბროწეულისფერი. მწიფე ალუბლის და 
შავი ხილის არომატებით. ღვინო არის სხეულიანი ძლიერი ტანნით 
და ხანგრძლივი დაბოლოვებით.

- ჯილდოები -

მოსავალი

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2016

ღონისძიება

International Wine Award  WineExpoGeorgia 2017

The 6th Sakura Women Wine Awards 2019

Saperavi International 2018

International Wine Award  WineExpoGeorgia 2016

Saperavi International 2018

Mundus Vini 2019

PAR Wine Award International Germany

International Qvevri Wine Competition 2018

ჯილდო

ბრინჯაო

ოქრო

ვერცხლი

ოქრო

ოქრო

ვერცხლი

ოქრო

ვერცხლი



- ღვინის დეტალები -

- ჯილდოები -

ღვინის ტიპი

მოსავლის წელი

ღვინის ტექნოლოგია

ალკოჰოლი

რეგიონი

დავარგების მეთოდი 
და ხანგრძლიობა

ფერი

არომატი

გემო

წითელი მშრალი

2015

ღვინო დადუღებულია დიდი ზომის მუხის 
ჩანებში

13.5

კახეთი, კისისხევი

7-8 თვე მუხის კასრში

მუქი ძოწისფერი

ღვინოში იგრძნობა შავი ხილისა და 
მკვეთრად გამოხატული სანელებლების 
არომატები

ღვინო არს სხეულიანი, ძლიერი ტანინით 
და  გამოირჩევა ხანგრძლივი შებოლილი 
დაბოლოვებით

მოსავალი

2015

ღონისძიება

Mundus Vini 2019

ჯილდო

ვერცხლი

- ღვინის მახასიათებლები -

ᲡᲐᲤᲔᲠᲐᲕᲘ
წითელი მშრალი

₾50

წითელი მშრალი ღვინო დამზადებულია კახეთში გაშენებული 
საფერავის ჯიშის ყურძნისგან. დადუღებულია დიდი ზომის მუხის 
ჩანებში. არის მუქი ძოწისფერი. შავი ხილისა და სანელებლების 
არომატით. ღვინო არის სხეულიანი ძლიერი ტანინითა და 
ხანგრძლივი დაბოლოვებით.



- ღვინის დეტალები -

- ჯილდოები -

ღვინის ტიპი

მოსავლის წელი

ღვინის ტექნოლოგია

ალკოჰოლი

რეგიონი

ფერი

არომატი

გემო

თეთრი მშრალი

2015

ღვინო დადუღებულია ტრადიციული 
მეთოდით ქვევრში

12.5

კახეთი, არგოხი

ქარვისფერი

გამოირჩევა ატმის და გარგრის ტონებით 
ასევე იგრძნობა სანელებლების პიკანტური 
არომატები

ღვინო არის სხეულიანი, საშუალო ტანინით, 
რბილი ჰარმონიული გემოთი და გრძელი 
დაბოლოვებით

მოსავალი

2011

2012

2015

2015

ღონისძიება

International Wine Award WineExpoGeorgia 2013

International Wine Award WineExpoGeorgia 2015

International Wine Award WineExpoGeorgia 2017

International Wine Award WineExpoGeorgia 2018

ჯილდო

ვერცხლი

ოქრო

ვერცხლი

ვერცხლი

- ღვინის მახასიათებლები -

ᲥᲘᲡᲘ ᲥᲕᲔᲕᲠᲘᲡ
თეთრი მშრალი

₾45

თეთრი მშრალი ღვონო, დამზადებულია ტრადიციული მეთოდით 
ქვევრში, კახეთში გაშენებული ქისის ჯიშის ყურძნისგან. ღვინო არის 
ქარვისფერი, აქვს გამომშრალი ყვავილებისა და სანელებლების 
არომატი. არის სხეულიანი, გამოირჩევა დაბალანსებული ტანინით 
და ხანგრძლივი დაბოლოვებით.



- ღვინის დეტალები -

- ჯილდოები -

ღვინის ტიპი

მოსავლის წელი

ღვინის ტექნოლოგია

ალკოჰოლი

რეგიონი

ფერი

არომატი

გემო

თეთრი მშრალი

2015

ღვინო დადუღებულია ტრადიციული 
მეთოდით ქვევრში

13.5

კახეთი, ახმეტა

ქარვისფერი

გამოირჩევა ყვავილების, თეთრი მწიფე 
ხილის არომატებით

ღვინო არის სხეულიანი, ძლიერი ტანინით 
და გამოირჩევა ინტენსიური გრძელი 
დაბოლოვებით

მოსავალი

2014

2015

2015

2015

ღონისძიება

International Wine Award WineExpoGeorgia 2016

International Wine Award WineExpoGeorgia 2016

International Wine Award WineExpoGeorgia 2018

PAR Wine Award International Germany

ჯილდო

ბრინჯაო

ვერცხლი

ოქრო

ოქრო

- ღვინის მახასიათებლები -

ᲛᲬᲕᲐᲜᲔ ᲥᲕᲔᲕᲠᲘᲡ
თეთრი მშრალი

₾45

თეთრი მშრალი ღვინო, დამზადებულია ტრადიციული მეთოდით 
ქვევრში, კახეთში გაშენებული კახური მწვანის ჯიშის ყურძნისგან. 
ღვინო არის ქარვისფერი, გრეიფრუტის, ყვითელი ხილისა და 
სანელებლების სასიამოვნო არომატით, ღვინო არის სხეულიანი. 
დაბალანსებული ტანინით და ხანგრძლივი დაბოლოვებით.



- ღვინის დეტალები -

ღვინის ტიპი

მოსავლის წელი

ღვინის ტექნოლოგია

ალკოჰოლი

რეგიონი

ფერი

არომატი

გემო

თეთრი მშრალი

2015

ღვინო დადუღებულია ტრადიციული 
მეთოდით ქვევრში

13

კახეთი, ახმეტა

ქარვისფერი

ღვინოში მკვეთრად გამოხატულია მწიფე 
ხილის, ჩირებისა და სანელებლების 
არომატები

ღვინო არის სხეულიანი, ძლიერი ტანინით 
და გამოირჩევა ინტენსიური გრძელი 
დაბოლოვებით

- ღვინის მახასიათებლები -

ᲠᲥᲐᲬᲘᲗᲔᲚᲘ ᲥᲕᲔᲕᲠᲘᲡ
თეთრი მშრალი

₾45

თეთრი მშრალი ღვინო, დამზადებულია ტრადიციული მეთოდით 
ქვევრში.კახეთში მოყვანილი რქაწითელის ჯიშის ყურძნისგან. ღვინო 
არის ქარვისფერი მწიფე ხილის და სანელებლების არომატით. 
ახასიათებს კარგად ინტეგრირებული ტანინი და მჟავიანობა. 
გამოირჩევა ხანგრძლივი დაბოლოვებით.



მოსავალი

2012

2012

2015

2015

2015

2015

2016

ღონისძიება

International Wine Award  WineExpoGeorgia 2013

International Qvevri Wine Competition 2018

International Wine Award  WineExpoGeorgia 2018

International Qvevri Wine Competition 2018

The 6th Sakura Women Wine Awards 2019

Eurasia Wine & Spirit Competition 2018

International Qvevri Wine Competition 2021

ᲠᲥᲐᲬᲘᲗᲔᲚᲘ ᲥᲕᲔᲕᲠᲘᲡ
თეთრი მშრალი

₾45

თეთრი მშრალი ღვინო, დამზადებულია ტრადიციული მეთოდით 
ქვევრში.კახეთში მოყვანილი რქაწითელის ჯიშის ყურძნისგან. ღვინო 
არის ქარვისფერი მწიფე ხილის და სანელებლების არომატით. 
ახასიათებს კარგად ინტეგრირებული ტანინი და მჟავიანობა. 
გამოირჩევა ხანგრძლივი დაბოლოვებით.

- ჯილდოები -

ჯილდო

ოქრო

ოქრო

ოქრო

Best White Qvevri 

Best of Show

ვერცხლი

ოქრო

ოქრო

ვერცხლი



სუფრის ღვინო

ახალგაზრდა, არომატული სუფრის ღვინოყოველდღიური 
მოხმარებისთვის, შექმნილი კახეთისა და სამეგრელოს უნიკალურ 

მიკროზონებში, საუკეთესო ტერუარებზე მოყვანილი ყურძნის 
ჯიშებისგან.



ᲝᲯᲐᲚᲔᲨᲘ
წითელი ნახევრად ტკბილი

₾15

წითელი ნახევრად ტკბილი ღვინო დამზადებულია სამეგრელოში 
გაშენებული ოჯალეშის ჯიშის ყურძნისგან. ახასიათებს ღია 
ლალისფერი შეფერილობა, მკვეთრად გამოხატული ტყის კენკრის 
ინტენსიური არომატი. მსუბუქ სხეულიანი ღვინო გამოირჩევა 
ცოცხალი ხილის  გემოებით, დაბოლოვებაში ჰარმონიულად 
იკვეთება სასიამოვნო სიმჟავე.

- ღვინის დეტალები -

ღვინის ტიპი

მოსავლის წელი

ღვინის ტექნოლოგია

ალკოჰოლი

რეგიონი

ფერი

არომატი

გემო

წითელი ნახევრად ტკბილი

2019

კლასიკური ტექნოლოგიით

11

სამეგრელო, ჭკადუაში

ღია ლალისფერი

ღვინო გამირჩევა ტყის კენკრის ინტენსიური 
არომატით, განსაკუთრებით იგრძნობა 
მოცვის, ჟოლოს არომატები

მსუბუქ სხეულიანი ღვინო გამოირჩევა 
ცოცხალი ხილის  გემოებით, სასიამოვნო 
სიტკბოთი, დაბოლოვებაში ჰარმონიულად 
იკვეთება სასიამოვნო სიმჟავე

- ღვინის მახასიათებლები -



- ღვინის დეტალები -

ღვინის ტიპი

მოსავლის წელი

ღვინის ტექნოლოგია

ალკოჰოლი

რეგიონი

ფერი

არომატი

გემო

წითელი ნახევრად ტკბილი

2019

კლასიკური ტექნოლოგიით

11.5

კახეთი, ენისელი

ღია ლალისფერი

ღვინო გამირჩევა ტყის კენკრის ალუბლის 
ინტენსიური არომატებით

მსუბუქ სხეულიანი ღვინო, მსუბუქი ტანინით, 
ჰარმონიული გემოთი, გამოირჩევა 
ცოცხალი ხილის  გემოებით,
დაბოლოვებისას სასიამოვნო სიმჟავით

- ღვინის მახასიათებლები -

ᲥᲘᲜᲫᲛᲐᲠᲐᲣᲚᲘ
წითელი ნახევრად ტკბილი

₾15

წითელი ნახევრად ტკბილი ღვინო დამზადებულია კახეთში, 
ქინძმარაულის მიკროზონაში გაშენებული საფერავის ჯიშის 
ყურძნისგან. ახასიათებს მუქი ლალისფერი შეფერილობა, მკვეთრად 
გამოხატული წითელი ხილის ბუკეტი და ჰარმონიული ზაფხულის 
ხილის ხავერდოვანი გემო.



- ღვინის დეტალები -

ღვინის ტიპი

მოსავლის წელი

ღვინის ტექნოლოგია

ალკოჰოლი

რეგიონი

ფერი

არომატი

გემო

წითელი მშრალი

2017

ღვინო დადუღებულია ტრადიციული 
მეთოდით ქვევრში

14.5

კახეთი, ენისელი

ლალისფერი

გამოირჩევა ალუბლის ინტენსიური 
არომატით, ასევე იგრძნობა შავი კურკოვანი 
ხილის არომატები

ღვინო არის სხეულიანი, ინტენსიური 
ტანინით და  გამოირჩევა დაბალანსებული 
ხანგრძლივი დაბოლოვებით

- ღვინის მახასიათებლები -

ᲡᲐᲤᲔᲠᲐᲕᲘ ᲥᲕᲔᲕᲠᲘ
წითელი მშრალი

₾15

წითელი მშრალი ღვინო დამზადებულია კახეთში გაშენებული 
საფერავის ჯიშის ყურძნისგან. დადუღება მოხდა ტრადიციული 
მეთოდით ქვევრში. არის მუქი ბროწეულისფერი. მწიფე ალუბლის და 
ნაღების არომატებით. ღვინო არის სხეულიანი ძლიერი ტანნით და 
ხანგრძლივი დაბოლოვებით.



- ღვინის დეტალები -

ღვინის ტიპი

მოსავლის წელი

ღვინის ტექნოლოგია

ალკოჰოლი

რეგიონი

ფერი

არომატი

გემო

თეთრი მშრალი

2018

ღვინო დადუღებულია ტრადიციული 
მეთოდით ქვევრში

13.4

იმერეთი, სვირი

ქარვისფერი

ღვინო გამოირჩევა გამომშრახლი ხილის 
არომათებით, მცირედი აერეციის შემდეგ 
იგრძნობა პიკანტური არომატები და 
გამომშრალი ყვავილების ტონები

ღვინო გამოირჩევა საშუალო 
სხეულით , საშოალო ტანინით, გემოს 
ჰარმონიულობით, დაბოლოვება 
გამოირჩევა გრძელი ინტენსიური 
პიკანტური ტოტებით

- ღვინის მახასიათებლები -

ᲙᲠᲐᲮᲣᲜᲐ ᲥᲕᲔᲕᲠᲘ
თეთრი მშრალი

₾15

თეთრი მშრალი ღვინო, დამზადებულია ტრადიციული მეთოდით 
ქვევრში, იმერეთში გაშენებული კრახუნას ჯიშის ყურძნისგან. 
დავარგებულია კასრში. ღვინო არის ოქროსფერი შეფერილობის, 
გამხმარი ყვავილების, მწვანე ჩაის და სანელებლების არომატით. 
ღვინოს აქვს რბული ხავერდოვანი გემო და სასიამოვნო მჟავიანობა.



- ღვინის დეტალები -

ღვინის ტიპი

მოსავლის წელი

ღვინის ტექნოლოგია

ალკოჰოლი

რეგიონი

ფერი

არომატი

გემო

თეთრი მშრალი

2018

ღვინო დადუღებულია ტრადიციული 
მეთოდით ქვევრში

13.5

იმერეთი, სვირი

ქარვისფერი

ღვინო გამოირჩევა ყვითელი ხილის 
არომატებით, ასევე იგრძნობა ჩირების და 
სანელებლების არომატებით

ღვინო გამოირჩევა საშუალო 
სხეულით , საშოალო ტანინით, გემოს 
ჰარმონიულობით, დაბოლოვება არის 
გრძელი და ინტენსიური

- ღვინის მახასიათებლები -

- ჯილდოები -

მოსავალი

2018

ღონისძიება

International Qvevri Wine Competition 2021

ჯილდო

ვერცხლი

ᲪᲝᲚᲘᲙᲝᲣᲠᲘ ᲥᲕᲔᲕᲠᲘ
თეთრი მშრალი

₾15

თეთრი მშრალი ღვინო, დამზადებულია ტრადიციული მეთოდით 
ქვევრში, იმერეთში გაშენებული ცოლიკოურის ჯიშის ყურძნისგან. 
ღვინო არის ქარვისფერი, გრეიფრუტის, ყვითელი ხილისა და 
სანელებლების სასიამოვნო არომატით, ღვინო არის საშოალო 
სხეულიანი. დაბალანსებული ტანინით და ხანგრძლივი 
დაბოლოვებით.



ᲪᲝᲚᲘᲙᲝᲣᲠᲘ
თეთრი მშრალი

₾20

თეთრი მშრალი ღვინო, დამზადებულია ლეჩხუმში მოყვანილი 
ცოლიკოურის ჯიშის ყურძნისგან, აქვს ღია ჩალისფერი შეფერილობა 
მწვანე ტონებით, არომატრში მკვეთრად არის გამოხატული  
ციტრუსების და ეგზოტიკური ხილის არომატები .ღვინო 
არის სხეულიანი,მსუბუქი ტანინით, ჰარმონიული,  დაბოლოვებისას 
იგრძნობა სასიამოვნო სიმჟავე და მინერალები.

- ღვინის დეტალები -

ღვინის ტიპი

მოსავლის წელი

ღვინის ტექნოლოგია

ალკოჰოლი

რეგიონი

ფერი

არომატი

გემო

თეთრი მშრალი

2020

კლასიკური ტექნოლოგიით

13.4

ლეჩხუმი, საირმე

ღია ჩალისფერი

გამოირჩევა ციტრუსების გამოკვეთილი 
არომატებით, ასევე იგრძნობა ეგზოტიკური 
ხილის ტონებიც

ღვინო არის  სხეულიანი, მსუბუქი 
ტანინით,ჰარმონიული,  დაბოლოვებისას 
იგრძნობა სასიამოვნო სიმჟავე და 
მინერალები

- ღვინის მახასიათებლები -



- ღვინის დეტალები -

ღვინის ტიპი

მოსავლის წელი

ღვინის ტექნოლოგია

ალკოჰოლი

რეგიონი

ფერი

არომატი

გემო

ვარდისფერი მშრალი

2020

კლასიკური ტექნოლოგიით

12.5

ქართლი, ოკამი & კახეთი, ენისელი

ორაგულისფერი

გამოირჩევა ტყის კენკროვანი ხილის 
არომატებით, განსაკუთრებით იგრძნობა 
კოწახურის არომატი, ასევე იგრძნობა 
საზამთროს და ლაიმის ცედრის არომატები

ღვინო არის მსუბუქ სხეულიანი, მსუბუქი 
ტანინით, გასინჯვისთანავე იგრწნობა 
ტკბილი ჰარმონიული გემოები და  
დაბოლივებისას სასიამოვნო სიმჟავე

- ღვინის მახასიათებლები -

ᲕᲐᲠᲓᲘᲡᲤᲔᲠᲘ
ვარდისფერი მშრალი

₾15

ვარდისფერი მშრალი ღვინო, დამზადებულია კლასიკური 
ტექნოლოგიით, ქართლში და კახეთში გაშენებული პინო შავის 
და კაბერნე სოვინიონის  ჯიშის ყურძნებისგან. ღვინო არის 
ორაგულისფერი, ტყის კენკროვანი ხილის არომატებით. არის 
მსუბუქ სხეულიანი, მსუბუქი ტანინით და გამოირჩევა სასიამოვნოდ 
გამოხატული  მჟავიანობით.



- ღვინის დეტალები -

ღვინის ტიპი

მოსავლის წელი

ღვინის ტექნოლოგია

ალკოჰოლი

რეგიონი

ფერი

არომატი

გემო

თეთრი მშრალი

2020

კლასიკური ტექნოლოგიით

13.4

იმერეთი, სვირი

ღია ჩალისფერი

გამოირჩევა ციტრუსების გამოკვეთილი 
არომატებით, ასევე იგრძნობა ეგზოტიკური 
ხილის ტონებიც

ღვინო არის მსუბუქ სხეულიანი, მსუბუქი 
ტანინით,ჰარმონიული,  დაბოლოვებისას 
იგრძნობა სასიამოვნო სიმჟავე და 
მინერალები

- ღვინის მახასიათებლები -

- ჯილდოები -

მოსავალი

2018

ღონისძიება

International Qvevri Wine Competition 2019

ჯილდო

ოქრო

ᲙᲠᲐᲮᲣᲜᲐ
თეთრი მშრალი

₾15

თეთრი მშრალი ღვინო, დამზადებულია იმერეტში მოწეული კრახუნას 
ჯიშის ყურძნისგან, აქვს ღია ჩალისფერი შეფერილობა მწვანე 
ტონებით, არომატრში მკვეთრად არის გამოხატული ციტრუსების 
და მინდვრის ყვავილების არომატები. ღვინოს აქვს კარგად 
დაბალანსებლი მჟავიანობა და მსუბუქი სხეული.



ᲩᲘᲜᲣᲠᲘ
თეთრი მშრალი

₾12

თეთრი მშრალი ღვინო,დამზადებულია ტრადიციული მეთოდით 
ქვევრში, ქართლში  გაშენებული ჩინურის ჯიშის ყურძნისგან. 
ღვინო არის ოქროსფერი შეფერილობის, ყვითელი  ხილისა  და 
სანელებლების არომატებით. ღვინო გამოირჩევა საშოალო სხეულით, 
კარგად ინტეგრირებული ტანინით და დაბალანსებული სიმჟავით.

- ღვინის დეტალები -

ღვინის ტიპი

მოსავლის წელი

ღვინის ტექნოლოგია

ალკოჰოლი

რეგიონი

ფერი

არომატი

გემო

თეთრი მშრალი

2019

კლასიკური ტექნოლოგიით

12.5

ქართლი, ოკამი

ქარვისფერი

ღვინო გამოირჩევა ყვითელი ხილისა  და 
სანელებლების არომატებით

ღვინო გამოირჩევა საშუალო სხეულით, 
კარგად ინტეგრირებული ტანინით და 
დაბალანსებული სიმჟავით

- ღვინის მახასიათებლები -



ᲝᲪᲮᲐᲜᲣᲠᲘ ᲡᲐᲤᲔᲠᲔ
წითელი მშრალი

₾20

წითელი მშრალი ღვონო, დამზადებულია იმერეთში მოყვანილი 
ოცხანური საფერეს ჯიშის ყურძნისგან კლასიკური ტექნოლოგიით. 
არის მუქი ალუბლისფერი, მკვეთრად გამოხატული მოცვის, ჟოლოს 
და ალუბლის არომატებით, ღვინო არს სხეულიანი, მსუბუქი ტანინით 
და დაბოლოვებაში კარგად იგრძნობა სასიამოვნო იმერული 
ღვინოებისთვის დამახასიათებელი სიმჟავე.

- ღვინის დეტალები -

ღვინის ტიპი

მოსავლის წელი

ღვინის ტექნოლოგია

ალკოჰოლი

რეგიონი

ფერი

არომატი

გემო

წითელი მშრალი

2020

კლასიკური ტექნოლოგიით

14.5

იმერეთი, სვირი

მუქი ალუბლისფერი

ღვინოში მკვეთრად გამოხატულია მოცვის, 
ჟოლოს ასევე იგრძნობა   ალუბლის 
არომატები

ღვინო არის სხეულიანი, მსუბუქი ტანინით, 
და დაბოლოვებაში კარგად იგრძნობა 
სასიამოვნო იმერული ღვინოებისთვის 
დამახასიათებელი სიმჟავე

- ღვინის მახასიათებლები -



ᲮᲘᲓᲘᲡᲗᲐᲣᲠᲘ
წითელი მშრალი

₾20

წითელი მშრალი ღვონო, დამზადებულია იმერეთში მოყვანილი 
ოცხანური საფერეს ჯიშის ყურძნისგან კლასიკური ტექნოლოგიით. 
არის მუქი ალუბლისფერი, მკვეთრად გამოხატული მოცვის, ჟოლოს 
და ალუბლის არომატებით, ღვინო არს სხეულიანი, მსუბუქი ტანინით 
და დაბოლოვებაში კარგად იგრძნობა სასიამოვნო იმერული 
ღვინოებისთვის დამახასიათებელი სიმჟავე.

- ღვინის დეტალები -

ღვინის ტიპი

მოსავლის წელი

ღვინის ტექნოლოგია

ალკოჰოლი

რეგიონი

ფერი

არომატი

გემო

წითელი მშრალი

2020

კლასიკური ტექნოლოგიით

13.5

ქართლი, ოკამი

ლალისფერი

ღვინოში მკვეთრად გამოხატულია ტყის 
კენკრის არომეტები

ღვინო არის სხეულიანი, ინტენსიური 
ტანინით და  გამოირჩევა დაბალანსებული 
ხანგრძლივი დაბოლოვებით

- ღვინის მახასიათებლები -



ᲛᲐᲜᲐᲕᲘ
თეთრი მშრალი

₾12

თეთრი მშრალი ღვინო, დამზადებულია კახეთში, მანავის 
მიკროზონაში  მოყვანილი კახური მწვანის ჯიშის ყურძნისგან, 
აქვს ღია ჩალისფერი შეფერილობა, არომატრში მკვეთრად არის 
გამოხატული ყვავილების და მსხლის არომატები. ღვინო არის მსუბუქ 
სხეულიანი, დაბოლოვებისას იგრძნობა სასიამოვნო სიმჟავე და 
მინერალები.

- ღვინის დეტალები -

ღვინის ტიპი

მოსავლის წელი

ღვინის ტექნოლოგია

ალკოჰოლი

რეგიონი

ფერი

არომატი

გემო

თეთრი მშრალი

2019

კლასიკური ტექნოლოგიით

12.5

კახეთი, მანავი

ღია ჩალისფერი

 ღვინოში მკვეთრად გამოხატულია 
ყვავილების და მსხლის არომატები

ღვინო არის მსუბუქ სხეულიანი, 
დაბოლოვებისას იგრძნობა სასიამოვნო 
სიმჟავე და მინერალები

- ღვინის მახასიათებლები -



©2021
ღვინის კატალოგი


