
OFERTA ZESTAWÓW 
ŚWIĄTECZNYCH



W KILKU SŁOWACH O NAS

Zielone butelki to przemyślany koncept winiarski, 
w którym sprowadzamy do Polski i sprzedajemy 
doskonałe wina ekologiczne z całego świata.
Nasze wina selekcjonujemy z najlepszych winnic 
ekologicznych, które swoją oryginalnością i doborem
wyjątkowych gron tworzą szlachetne i niepowtarzalne 
produkty. Podróżujemy, spotykamy się z winiarzami  
na różnych forach, by testować i oferować Wam 
naszym zdaniem najlepsze wybrane wina z Afryki, 
Australii, Ameryki Południowej i Europy.

W kolekcji znajdziecie wina w konwersji ekologicznej, 
wina organiczne, biodynamiczne wegańskie, 
koszerne i bez siarczynów. Posiadamy największy 
wybór win BIO w Polsce.

Szczerze kochamy wino i staramy się prezentować 
to, co w tej dziedzinie najlepsze. Jeśli kieliszek dobrego 
wina jest dla Was przyjemnością zachęcamy Was do 
wybierania wina ekologicznego i do dbania o własne 
zdrowie oraz środowisko. Nasza oferta to wyjście 
naprzeciw aktualnym dobrym zwyczajom. 

Jesteśmy Eko i podążamy za aktualnymi 
trendami. A Wy?

         Zespół Zielone Butelki



OPCJA POJEDYNCZA ZAWIERA:

• butelkę wybranego wina
• ekologiczne opakowanie prezentowe 
• list do szczęśliwca, który otrzyma ten 
   wyjątkowy prezent

OPCJA „W ZESTAWIE” ZAWIERA:

• butelkę wybranego wina 
• ekologiczne opakowanie prezentowe
• list do szczęśliwca, który otrzyma ten 
   wyjątkowy prezent
• daktyle w czekoladzie (70g)
• tabliczkę białej czekolady z pistacjami i solą 

   Opcję „w zestawie” możemy powiększyć o kolejne rodzaje 
   bakalii oblewanych czekoladą oraz inne rodzaje czekolad 
   po wcześniejszym ustaleniu ilości.

W naszej ofercie prezentujemy 
wina wyselekcjonowane, specjalnie 
dla Was, które można zakupić
pojedyńczo lub w zestawie. 





Pago Delgado
Tempranillo

47 zł pojedynczo
70 zł w zestawie

Czerwone wytrawne wino z serca regionu 
La Mancha wyprodukowane ze szczepu 
Tempranillo. Złożone i intensywne aromaty 
dojrzałych owoców i przypraw wyśmienicie 
podkreślają delikatną wytrawność i bogaty 
smak wina. 

Pago Delgado 
Garnacha

47 zł pojedynczo
70 zł w zestawie

Czerwone wytrawne wino z serca regionu 
La Mancha wyprodukowane ze szczepu 

Garnacha. Świetny balans pomiędzy kwasowo-
ścią i alkoholem. Intensywne aromaty jeżyn 

i czerwonych owoców sprawiają, iż wino pije
się z przyjemnością.

 



Purato Siccari           
Appassimento

60 zł pojedynczo
83 zł w zestawie

Suszone na słońcu winogrona appassimento 
dają intensywne, gładkie i bogato owocowe 
czerwone wino. Rezultatem tego szczególnego 
procesu produkcji jest zmysłowe, ale nie przy-
tłaczające wino, jedwabiście gładkie i soczyste, 
o śliwkowo-wiśniowym charakterze. To idealny 
partner o pełnym smaku do potraw mięsnych, 
a jego bogate, lekko wytrawne wykończenie 
i delikatne taniny sprawiają, że nadaje się 
również do dobrego sera.
 

Assoluto 
Montepulciano 
De Abruzzo

70 zł pojedynczo
93 zł w zestawie

Assoluto produkowane jest metodą biodynamiczną 
z winogron zebranych w Montepulciano, u podnóża 
gór Maiella. Wino o owocowym i łagodnym początku 
charakteryzującym się ciemnymi jagodami i ziołami, 
nieco ciepłym i suchym posmakiem. Niezwykle 
aromatyczne, trwałe, długie. 

Neleman, Merlot

65 zł pojedynczo
88 zł w zestawie

Klasyczny Merlot z serca Nawarry. Wino soczyste, 
mięsiste, z nutami ciemnych owoców, lukrecji oraz 

ziela laurowego. Lekko pikantne, nieskazitelnie
czerwone. Bez dodatku siarczynów. 

 





Pago Delgado 
Airien

47 zł pojedynczo
70 zł w zestawie

Białe wytrawne wino z serca regionu 
La Mancha, wyprodukowane ze szczepu 
Airen, powstaje z selekcji najlepszych 
winogron w regionie. Jasne, młode wino 
o pysznym owocowym aromacie zielonego 
jabłka i mango. W ustach jest lekkie, świeże, 
dobrze zbalansowane. Pago Delgado 

Moscatel

47 zł pojedynczo
70 zł w zestawie

 
Białe wytrawne wino z serca regionu 

La Mancha wyprodukowane ze szczepu 
Moscatel. Młode jasnosłomkowe wino z zielon-

kawymi refleksami, czyste i przejrzyste. 
Owocowy aromat zielonego jabłka i anana-

sa. W ustach jest lekkie, świeże, o bardzo 
zrównoważonej kwasowości, która zachęca do 

kontynuowania jego smakowania.

 



Cantine Losito
Chardonnay

63 zł pojedynczo
86 zł w zestawie

Niezwykle eleganckie wino z Apulii 
charakteryzujące się intensywnie żółtym 
kolorem oraz aromatem kwiatów bananowca, 
gruszki i akacji. W tle wyczuwalna pieczona 
skórka chleba. Złożone na podniebieniu, 
intensywne w smaku. 

Elementi, Trebbiano 
D’Abruzzo

70 zł pojedynczo
93 zł w zestawie

Białe wino z Abruzji wyprodukowane ze szczepu 
Trebbiano. W pierwszym odbiorze zachwyca 

cytrusowa i jabłkowa świeżość. Orzeźwia skutecznie 
kwasowością, dzięki czemu spisze się doskonale 

w kuchni. Polecamy zwłaszcza do pasty 
z ricottą i szpinakiem.



Istnieje opcja wyboru innego wina dostępnego na stronie* 
oraz spersonalizowania opakowania pod klienta 

(nadruk z logo firmy na pudełku, firmowa wstążka).

www.zielonebutelki.pl 

*po wcześniejszym uzgodnieniu ilości.
Możliwość uzyskania rabatów przy dużych zamówieniach.


