Винена
листа

Midalidare Sparkling
Blanc de Blancs

Calista
Chardonnay

Нежен мус от елегантни
балончета. Интензивен
флорален аромат,
богат и същевременно
възхитително освежаващ
вкус, чист и приятен финал.
Мидалидаре Спарклинг
Блан де Блан е свежо,
разкошно плодово вино с
подканящ финес.

Красив маслинено златист
цвят с нежни зелени
оттенъци. Атрактивен
многопластов нос с нотки
на тропически плодове,
ванилов крем, лимонови
резанки, печен лешник,
какао и масло, приятно
обгърнати от тон на сладки
подправки и опушено.
Обемно, пищно тяло с
великолепна структура,
елегантни дъбови нотки,
ванилия, кокос и масло във
вкуса. Много дълъг, опушен
финал с приятна хармония
и свежест в послевкуса.

49,90 лв
0.750л .................

Midalidare
Sauvignon Blanc
Midalidare
Premium Selection Pinot Gris

Synergy
Sauvignon Blanc
& Pinot Gris

Жив, бледо жълт цвят с
блестящи зеленикави
оттенъци. Атрактивен
и сортов цитрусов нос
с нотки на зрял лимон,
грейпфрут, коприва и
бъз. Тялото е средно, с
подчертана свежест и
дълъг ароматен финал със
спомен за сочен цитрус.

Виното е с искрящ, средно
интензивен жълт цвят със
зеленикави оттенъци. Силен
и интензивен нос. Долавят
се тревисти аромати,
прясно окосена трева и
подправки, подчертани от
фин и елегантен аромат на
дюля. Мидалидаре Синерджи
показва добра структура,
отличен баланс и елегантна
свежест. Във вкусовият
аромат се долавя нежен
и фин аромат на зелени
подправки, цитрус и дюля.

42,90 лв
0.750л ...............

Наситен жълто-зелен
цвят. Аромат на бели
цветя, тревисти нотки
и характерен аромат
на дюля. Мидалидаре
Пино Гри разкрива
много пълно тяло и
отличен баланс между
свежест и структура.
Траен и изключително
приятен вкус на дюля
и тропически плодове.

39,90 лв
0.750л .............

35,90 лв
0.750л ................

Silver Angel
Sauvignon Blanc

Angel’s Share
Chardonnay

Carpe Diem
White

Rose de
Mourvedre

Carpe Diem
Rose

Блести в сламено-жълт
цвят с нежни зеленикави
оттенъци. Интензивен, тревист
Совиньон Блан с нотки на
зелени подправки - самардала,
коприва, прясно окосена трева,
подсилени от цитрусов аромат
на лимон и лайм и хладен тон
на маракуя. Свежо, игриво вино
със средна структура и отличен
баланс между киселини и тяло,
с цитрусово-билкови акценти
и продължителен, минерален
финал. В интензивния вкусов
аромат доминира тревист тон,
послевкусът е настойчив и
запомнящ се.

Бледо златист, искрящ цвят
със зелени оттенъци. Носът
е комплексен, флорален, с
нотки на акация и цвят от
бяла праскова, подсилени
от плодови аромати на
зелена ябълка и сочни
тропически плодове.
Вкусът е свеж, минерален.
Ейнджълс Шеър Шардоне
притежава средно тяло с
добра структура. Финалът е
дълъг и освежаващ.

Свеж, жълто-зелен цвят.
Съблазнителни нотки на
сочен лайм, грейпфрут,
прясно окосена трева
и землист тон оформят
аромата. Щедрата
структура, отличния
баланс с преобладаващ
вкус на цитрус, тревисти и
минерални нотки допълват
отличното усещане на
Карпе Дием Уайт.

Разкрива блестящ сьомгово
розов цвят с лучено-розови
оттенъци. Ароматът е
интензивен и плодов с
нотки на ягода, малина,
касис и арония. Свежо вино
с добра структура и отличен
баланс на киселините.
Елегантно тяло с приятна
сладост и дълъг послевкус.

Пленяващ светлорозов
цвят. Нежен, ефирен
аромат на горски плодове,
ванилия и подправки.
Вкусът е отлично
балансиран, преобладават
горските плодове. Леко,
свежо и хармонично,
виното завършва с дълъг
плодов финал.

0.750л ............... лв

0.750л ................ лв

17,90 лв
0.375л .................

17,90 лв
0.375л ...............
29,90 лв
0.750л ................

29,90 лв
0.750л .................

0.375л .................. лв

49,90 лв
0.750л .................

32,90 лв
0.750л ..................

Rockn’Rolla

Grand Vintage
Syrah

Nota Bene

Наситен, тъмно червен
цвят с леки керемидени
оттенъци. Елегантен,
сложен аромат на зрели
червени плодове, пушек,
кожа, пипер, подсилен от
ванилия и мармаладени
тонове. Отлична
концентрация и прекрасен
баланс, добра киселинност
и богат вкус. Финалът е
продължителен и запомнящ
се.

Жив, наситен, плътен тъмно
червен цвят. Интензивен,
интригуващ аромат на
подправки, черен пипер, сушени
плодове, пушек. Елегантно
добре балансирано тяло с
отлична структура и обем, добре
интегрирани нотки на опушен
дъб. Силен вкусов аромат,
доминиран от подправки, синя
слива и шоколад.

Наситен, рубиненочервен
цвят. Интересен и
интригуващ нос на тъмни
горски плодове и зряла
слива. Обемно, меко,
пикантно вино с приятна
плодова горчивина.

0.750л

59,90 лв
.................

0.750л

53,90
................. лв

43,90

0.750л ............... лв

Midalidare Merlot &
Cabernet Franc
Тъмно рубинено червен цвят със светло
червени отблясъци. Атрактивен плодов
нос с подчертан подправков нюанс, фино
загатнат дъбов тон и букет от плодов аромат
на зрели череши,сливи, черници, боровинки
и стафиди. Елегантно, сочно и отлично
балансирано в устата, с добре интегрирани
танини, предразполага и освежава с усещане
за зрели горски плодове, стафиди и ароматни
подправки. Разкрива много продължителен,
пикантен финал и запомнящ се плодов
послевкус.

39,90

0.750л .................. лв

Midalidare
Cabernet Sauvignon
& Petit Verdot
Наситен, рубинено-червен цвят.
На нос доминират зрели червени
плодове и добре интегрирани
нотки на опушен дъб. Елегантно
и сочно вино с отлично, плътно
тяло. Във вкуса преобладават
зрели горски плодове, касис,
къпина и дъбов тон.

39,90 лв
0.750л ..................

Angel’s Share
Syrah

Carpe Diem
Red

Изключителна Сира с красив пурпурен цвят
с виолетови оттенъци. Интензивен плодов
профил с преобладаващи зрели черни плодове.
На нос доминират аромати на черна череша,
черна боровинка и подправки, обгърнати от
нотки на натурален шоколад, черен пипер,
зелени билки и много фин дъбов нюанс.
Плодово и сочно в устата, Ейнджълс Шеър
Сира е вино с богата структура, стопени танини
и с чудесна хармония между плод и свежест.
Запомнящ се дълъг и пикантен финал.

Плътен рубинен цвят с
виолетови оттенъци. На нос
преобладават аромати на
зрели череши, горски плодове,
касис, пикантни нотки и тон
на опушено. Карпе Дием Ред
е вино с кадифено тяло, меки
танини, чудесен плодов вкус и
продължителен послевкус.

0.375л .................. лв

0.750л 29,90
........ лв

32,90лв
0.750л .................

17,90 лв
0.375л ..................

Превърни моментите в спомени

www.midalidare.bg

