DON LUCIANO
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BEST SELLER

Don Luciano Semi Seco
a Brut jsou velmi dobře
prodávaná šumivá vína.
Byla vyrobena
metodou Charmat,
tedy sekundárním
kvašením v tanku.

NOVINKA

Velmi dobrá
kvalita
za dobrou
cenu.
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Don Luciano Moscato

Don Luciano Pink Moscato

Don Luciano Blue Moscato

Don Luciano Semi Seco

Don Luciano Brut

Ostatní alkoholický nápoj - bílý
Odrůda: Muškát 100%
Alk. 7% obj., cukr 80g/l
(6 ks / bal.)

Ostatní alkoholický nápoj - růžový
Odrůdy: Muškát 97%, Tempranillo 3%
Alk. 7% obj., cukr 80g/l
(6 ks / bal.)

Ostatní alkoholický nápoj - modrý
Odrůda: Moscatel
Alk. 7% obj., cukr 80g/l
(6 ks / bal.)

Bílé polosuché šumivé víno
Odrůdy: Airen-Macabeo
Alk. 11% obj., cukr 60g/l
(6 ks / bal.)

Bílé suché šumivé víno
Odrůdy: Airen-Macabeo
Alk. 11% obj., cukr 10g/l
(6 ks / bal.)

Intenzívní a atraktivní aroma hrušek,
melounů, citrusů a růžových okvětních
lístků. Svěží perlení, lehce nasládlé
s lahodnou příchutí liči.

Intenzivní aroma čerstvých bobulí a tropického ovoce s nádechy bílých okvětních
lístků. Delikátní perlení nabízí sametový
prožitek, s nasládlým a dobře vybalancovaným svěžím závěrem.

Atraktivní modrá barva, třpytivě a pomalu
se uvolňující bublinky. Intenzívní a příjemné
aroma meruněk, melounu a růžových
okvětních lístků. Svěží perlení, lehce
nasládlé s lahodnou příchutí liči.

Briliantový lesk, jemné a dlouhotrvající
perlení, svěží vůně a vyvážená chuť dává
tomuto sektu záruku jedinečnosti.

Intenzívní a atraktivní aroma hrušek
a citrusů. Delikátní perlení, příjemná
kulatost se svěžím závěrem.

Výtečné jako aperitiv, nebo ke všem
typům desertů a dortů.

Ideální k lehkým rybím pokrmům,
salátům a celé řádě těstovin a sýrů.

Výborně se hodí k rybám, desertům
i zmrzlině a samozřejmě si jej vychutnáte
také samotné.

K lehkým pokrmům a rybám,
salátům, sýrům, asijským pokrmům.

Ideální k lehkým rybím pokrmům,
salátům a celé řádě těstovin a sýrů.

