Stara Winna Góra

Winny Dworek

Zestawy upominkowe

Sercem Winnicy „Stara Winna Góra” jest winorośl,
splatająca wątki tradycji, historii i pragnień
w winnicy, gdzie uprawiamy odmiany Traminer,
Saphira, Regent, Pinot Noir, Saint Laurent oraz naszą
chlubę - szlachetnego Rieslinga, których nie może
zabraknąć jako winnego akcentu.

Winny Dworek Górzykowo to miejsce, którego
wyjątkowy klimat i dbałość o atmosferę sprawiają, że
pobyt tu jest niezapomnianą przyjemnością obcowania
z naturą, wyjątkową kuchnią i tradycją winiarską żywą
i obecną na każdym kroku. Winnica „Stara Winna Góra”,
Kuchnia Smaków Regionalnych, Hotel i Spa to wszystko
czego trzeba by odpocząć, uczcić wyjątkowe chwile
z rodziną lub spędzić tak cenny wolny czas z bliskimi.
Do Państwa dyspozycji oddajemy wyjątkowy i kameralny
obiekt „Starej Powozowni”, elegancki „Winny Dworek”,
a w pięknym ogrodzie przestrzeń do spotkania
plenerowego na najwyższym poziomie.

Przeżyj piękne chwile
w Winnym Dworku wśród naszych winnic !

Zestawy upominkowe
Nasze zestawy upominkowe to elegancki sposób podziękowania, sprawienia niespodzianki lub pamiątki z wizyty
w naszych okolicach. Nasze zestawy łączą w sobie wysoką jakość regionalnych produktów oraz bogactwo smaków
z naszej Manufaktury takich jak na przykład konfitury czy ciasteczka. Słodkim akcentem są Miody z Regionalnej Pasieki
oraz wyjątkowe galaretki z naszego wina.

Zestawy spersonalizowane
Nasze zestawy spersonalizowane to prezent dla każdego. Przygotowujemy je z wyjątkowej jakości
produktów, które są kwintesencją smaków regionalnych i naszych win z winnicy „Stara Winna Góra”.
Małe, duże, eleganckie lub naturalne, ale zawsze opakowane z pomysłem i wyjątkowo - taki zestaw
to dobry pomysł na prezent lub pamiątkę z wizyty w naszej okolicy.

Skomponuj „Winny Zestaw”
dla Twoich najbliższych.

Zestawy Świąteczne
Magiczny czas świąt to również czas miłych gestów – nasze świąteczne zestawy są
idealnym pomysłem na prezent z nutką smaków regionalnych i naszych win z winnicy
„Stara Winna Góra”. Przyjemność obdarowywania naszymi upominkami ze świątecznym
akcentem sprawia, że nawet w czasie ostrej zimy zrobi się cieplej i milej.

Twój zestaw złożymy
z dowolnie dobranych
win i dodatków.

Karta Win
Riesling Liryczny

Riesling znad Pradoliny

Wino wytrawne, białe o barwie słomkowej, lekkie, rześkie o łagodnych
aromatach i smakach owocowych.
Wino o naturalnej kwasowości.

Wino półwytrawne, białe o słomkowo
złocistej barwie i wspaniałym owocowym
bukiecie. Wino z delikatną nutą moreli
oraz owoców tropikalnych i z wyraźnym
mineralnym odcieniem. Wino skoncentrowane, głębokie i harmonijne.
Zawsze eleganckie.

Lekkie aromatyczne wino białe, które
zaliczamy do tych, które zawsze pasują
do potraw z którymi trudno jest nam
skomponować wino. Polecamy do dań
z ryb, szczególnie słodkowodnych
i wędzonych, owoców morza, szczególnie krewetek, delikatnych mięs, idealnie
komponuje się
z serami i daniami wegetariańskimi.

10,5-11 % vol
750 ml
Temperatura podania: 8oC

Wino półwytrawne, jego słodycz komponuje się z daniami z ryb, owoców morza,
delikatnych mięs i pasztetów. Polecamy
do drobiu, do dań sezonowych jak
szparagi, potraw gdzie występują sosy
łagodne serowe i śmietanowe, potraw
kuchni wschodniej oraz sałatek.

Regencja

Regent

Wino wytrawne o pięknej rubinowej
barwie, owocowym aromacie jagód,
jeżyn i leśnych owoców. Łagodne
w taniny z lekką nutą przypraw.
Tradycyjnie polecamy do pieczonej
gęsiny, która jest symbolem urodzaju
i dostatku. Wino jest dostępne od
11 listopada każdego roku.

Wino czerwone, wytrawne dojrzewające
co najmniej osiem miesięcy w beczkach
z francuskiego dębu. Wino o pięknej,
głębokiej rubinowo-czerwonej barwie
z refleksami krystalicznymi. W smaku
wyczuwalne piękne nuty dojrzałych
owoców, owoców leśnych z pikantnym
odcieniem przypraw, na podniebieniu
wyraźnie wyczuwalne eleganckie garbniki, dzięki którym wino zyskuje długi oraz
trwały finisz.

Młode wino Regencja, szczególnie owocowe i świeże; jego wiek i pochodzenie,
predysponuje Regencję do wszystkiego.
Pozostaje długo w pamięci.

12-12,5 % vol
750 ml
Temperatura podania: 14 oC

12-12,5 % vol
750 ml
Temperatura podania: 16 oC

10,5-11 % vol
750 ml
Temperatura podania: 7oC

Wino Jesienne
Riesling znad Pradoliny
Wybór z gron
Pachnące skłony ku Odrze, otoczone
pięknymi , naturalnymi łąkami, grona
wzbogacone pyłkami kwitnących lip
i akacji, wszystko to stwarza niezwykły
klimat, sprzyjający późnemu dojrzewaniu
Rieslinga wybranego z gron. Dojrzała
barwa, oleista struktura okraszona aromatami i smakami suszonych owoców,
skórek cytryny i pomarańczy oraz przetworów owocowych sprawie szczególnie
wrażenie wina pełnego i niezwykłego.

Szczególnie polecane do serów kozich
i pleśniowych, orzechów, risotto z owocami morza, smażonych i pieczonych ryb
oraz drobiu.

10,5-11 % vol
750 ml
Temperatura podania: 7oC

Pinot Gris
Dojrzałość Pinot Gris sama w sobie
nadaje mu szlachetny styl. Wino bardzo
bogate z wyczuwalnymi nutami kandyzowanych owoców, moreli i brzoskwiń.
Zdumiewająca egzotyczna kombinacja
owoców tropikalnych połączona ze szlachetną słodkością daje obfitość doznań,
cieszy nas głębią zapachów i rozkosznie
pieści podniebienie.

Szczególnie podkreśla smaki i komponuje
się z potrawami z łagodnymi serami
i orzechami, wędzonymi mięsami i rybami
słodkowodnymi. Doskonałe do łagodnych
mięs, szczególnie do pieczeni cielęcej
i do drobiu.

10,5-11 % vol
750 ml
Temperatura podania: 8oC

Szczególna owocowość wina Regent
z akcentem korzennym nadaje potrawom inny wymiar. Podkreśla smak
i pozostaje w szczególnej kompozycji do
mięs , ryb, makaronów, risotta i delikatnie pieczonego mięsa. Szczególnie
polecamy do tradycyjnej polskiej kuchni.

Wino różowe przypomina swą barwą
przepiękną i bogatą w kolory porę roku.
Uzyskane w wyniku naturalnej metody
krótszej fermentacji wino w pełni owocowym charakterze na końcu wyczuwalne
aromaty minionego lata. Jego słodycz
pozostaje w harmonii z owocowością
i lekkością.

Do wędlin, mięsa grillowanego, różnego
rodzaju sałatek, filetów z indyka i pikantnych skrzydełek. Podkreśla w szczególny
sposób dania owocowe. Szczególnie
polecane do dań kuchni egzotycznej
i wegetariańskiej.

11-11,5 % vol
750 ml
Temperatura podania: 8 oC

Opakowania
Saphira
Wino białe półwytrawne o barwie cytrynowo-złocistej z zielonkawymi refleksami. Wyczuwalne są w nim bardzo delikatne aromaty
owocowe. Wino harmonijne, będące w symbiozie z naturalną kwasowością, która powoduje jego rześkość i świeżość.

Dbałość o szczegóły, które tworzą niezapomniany klimat, jest dla nas ważne, dlatego wszystkie nasze
upominki pakowane są w sposób pasujący do okazji i okoliczności. Małe detale tworzą wielki nastrój,
dlatego dbamy o nie z odpowiednią atencją.

Lekkie aromatyczne wino. Owocowość takiego aromatycznego wina zachęca do wzbogacenia kuchni różnorodnej, wegetariańskiej
oraz azjatyckiej. Idealne do lekkich potraw z białych mięs i owoców morza, do dań sezonowych lekkich i świeżych.

10,5-11 % vol
750 ml
Temperatura podania: 8 oC

Traminer
Wino półwytrawne, białe o cytrynowo- żółtej barwie z lekko i intensywnymi aromatami dojrzałych owoców, brzoskwiń i konfitur.
W winie wyczuwalna słodkość, która doskonale przedłuża obfitość doznań. Wino o bardzo przyjemnym zakończeniu.

Aromatyczne wino Traminer z aromatami kwiatów i róży szczególnie polecamy do wykwintnych dań z gęsiny, drobiu, łososia z grilla.
Doskonale komponuje się z całą paletą serów, szczególnie kozich, również do dań kuchni włoskiej, tłustych ryb oraz wybranych
owoców morza. Polecane do słodkich deserów.

10,5-11 % vol
750 ml
Temperatura podania: 8 oC

Opakowania na prezenty firmy:

Winny Dworek
Degustacje win

Chcąc przybliżyć historię polskiego winiarstwa oraz ukazać piękno winnic organizujemy zwiedzanie winnicy,
połączone z prelekcją na temat tradycji winiarskich oraz wina. Zapraszamy wtedy do degustacji win z tutejszych
wyjątkowych szczepów oraz specjalnie wyselekcjonowanego Menu Degustacyjnego.

Kuchnia smaków

W naszej kuchni jakość i regionalność to podstawa. Bogactwo smaków, takich jak na przykład miody
z regionalnej pasieki, sery kozie z pobliskiej serowarni czy też dziczyzna sprawiają, że dzieło szefa kuchni to raj
dla podniebienia. To u nas przeplatają się smaki winne i niewinne czyniące naszą kuchnię wyjątkową.

Restauracja
Każdego dnia podniebienia naszych Gości rozpieszcza szef Kuchni restauracji Winnego Dworku, który
tworząc menu wykwintne, a zarazem subtelne dba o podniebienia nawet najbardziej wymagających . W naszej
restauracji łączymy dania ze specjalnie wyselekcjonowanych produktów regionalnych z akompaniamentem
rodzinnego winna z winnicy „Stara Winna Góra” Państwa Krojcig.

Winnica „Stara Winna Góra”

Sercem Winnicy Stara Winna Góra jest winorośl, która łączy tradycję i historię uprawy winorośli, produkcji wina
oraz wypoczynkiem w oprawie. Spacer po tej urokliwej okolicy oddaje magię i niezwykłość tego miejsca.

Przyjęcia Okolicznościowe

Winnica Stara Winna Góra w Górzykowie jest miejscem odpowiednim, by spędzić i świętować z bliskimi ważne rocznice
i święta. Zadbamy o odpowiednią oprawę wyjątkowych urodzin, komunii, spotkań z przyjaciółmi i niezwykłych kolacji.
Idealnym miejscem jest „Stara Powozownia”, rodzinny i elegancki „Winny Dworek”, a także historyczny ogród ze
specjalnymi namiotami dającymi możliwość zorganizowania spotkania plenerowego na najwyższym poziomie.

Imprezy Firmowe
Począwszy od obiadu z klientem, po pełną atrakcji imprezę firmową – o każde wydarzenie dbamy z niezwykłą starannością
uwzględniając przy tym wszystkie ważne aspekty i charakter spotkania.
Sceneria pozwala by imprezy zamknięte przeplatały się plenerowymi a spotkanie obfitowało w atrakcje takie jak udział
zespołu muzycznego, pokaz sztucznych ogni wraz z pokazem barmańskim, warsztaty malarskie, zimowe kuligi, degustacje
win i zwiedzanie winnicy wraz z winiarnią a także rejsy łodzią po Odrze.

Winnica - Hotel - Restauracja

Winny Dworek | Górzykowo 22 | 66-131 Cigacice
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