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Wino i my zrodziło się z pasji do wina i podróżowania. Chcemy dzielić 
się historiami winnic, ludzi i ziemi. Poznaj naszą propozycję zestawów  
prezentowych na Święta, w których znajdziesz produkty z małych, 
niekomercyjnych winnic. Każdy z nich możesz dowolnie modyfikować 
i personalizować. Bez problemu dostosujemy je do Twojego budżetu  
i oczekiwań. 

W ramach zestawów możesz:

dopasować wino (czerwone, białe, różowe, musujące)

dodać do zestawu delikatesy: miód, konfiturę, oliwę lub czekoladę

dodać świąteczne ozdoby

dodać kartkę z życzeniami

dodać znakowanie pudełka

Wesołych 
Świąt
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Zestawy  
pojedyncze



Zawartość zestawu:  
CHIANTI CLASSICO znakomite włoskie, 
jakościowe wino, znane na całym świecie. 
Toskańska klasyka. Zawiera w sobie całe 
piękno krainy, z której pochodzi. Doskonały 
wybór na świąteczny prezent.

Zestaw 1
- butelka Chianti

50 zł

Zawartość zestawu:  
BARBARESCO – Zjawiskowe wino  
z północnych Włoch – Piemontu.  
Trudno o bardziej prestiżowy podarunek.  
Znak jakości. Jedno z najbardziej znanych  
win na całym świecie. 

Zestaw 2
- butelka Barbaresco

80 zł
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Zawartość zestawu:  
AMBROSE – różowa Franciacorta –  
świetny wybór na świąteczny upominek, 
zarówno dla kontrahentów i partnerów 
biznesowych, jak i pracowników oraz 
współpracowników.

Zestaw 3
- butelka Franciacorty

100 zł

Zestaw 4
- butelka Amarone

150 zł

Zawartość zestawu:  
AMARONE jedno z najważniejszych 
czerwonych win Włoch, jedyne w swoim 
rodzaju. Wino wytrawne, ale o słodkim smaku 
gotowanych czarnych owoców. Klasa sama 
w sobie. Ekskluzywny i ekstrawagancki 
podarunek, dla kogoś, kto docenia jakość.
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Zestawy 
podwójne



Zawartość zestawu:  
COLLE ALTO + I TARAI  

Doskonały świąteczny zestaw. Wina pochodzą 
z bardzo znanego włoskiego winnego regionu 
z okolic Werony. 

Białe wino to Soave. Wino wytrawne, ciepłe  
i miękkie, z wyraźną nutą kwasowości i dobrą 
soczystością. Wino czerwone to Cabernet 
Sauvignon. Bardzo złożone i treściwe, 
wytrawne i eleganckie.

Zestaw 5
- 2 butelki wina 

   80 zł
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Zawartość zestawu:  
GIBA BIANCO + GIBA ROSSO  

Sardyńskie specjały z renomowanej winnicy. 
Włoskie wina uwielbiane przez wszystkich, 
tutaj w śródziemnomorskim, wyspiarskim 
wydaniu.

Zestaw białego i czerwonego wina, pełen 
południowego słońca. Świeży i delikatny smak 
z aromatami dojrzałych owoców. Idealne do 
każdego posiłku.

Zestaw 7
- 2 butelki wina  

   100 zł

Zestaw 6
- 2 butelki wina 

   80 zł

Zawartość zestawu:  
MARE CHIARO + LIBER PATER  

Cudowny zestaw z winami z Kalabrii. Prezent, 
który jest taki jak pogoda w tym pięknym 
włoskim regionie. Słoneczny, ciepły  
i śródziemnomorski. 

Świeże wina. Białe o aromatach tropików, 
brzoskwini, gruszki, a czerwone o pełnych 
i obfitych smakach czerwonych owoców. 
Świetna świąteczna propozycja.
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Zawartość zestawu:  
7 VARIETALES + czekolada miodowa  
+ konfitura truskawkowa

Świąteczny rarytas. Doskonałe hiszpańskie 
wino z limitowanej produkcji. Oprócz tego 
zestaw zawiera czekoladę miodową, której 
bazą jest wysokogatunkowa czekolada 
belgijska z dodatkiem oryginalnego  
i niepowtarzalnego piernika, oraz doskonała 
bezglutenowa i wegańska konfitura 
truskawkowa. 

Zawartość zestawu:  
SENGIALTA  + miód akacjowy 

Najlepsze są klasyczne rozwiązania.  
W tym zestawie mamy doskonałe jakościowe 
włoskie wino pochodzące z winnicy, w której 
oprócz uprawy winorośli hoduje się pszczoły. 
Dodatkowo w zestawie znajduje się miód 
akacjowy pochodzący z ekologicznej uprawy  
w Wielkopolsce. W pełni naturalny  
i oryginalny. Rozlewany ręcznie.

Zestaw 9
- butelka wina 
- miód  

   100 zł

Zestaw 8
- butelka wina 
- czekolada miodowa 
- konfitura 

   100 zł
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Zawartość zestawu:  
6 MURA  + oliwa z oliwek  

Świetna świąteczna śródziemnomorska 
propozycja. Doskonałe sardyńskie wino, 
które powstaje w bardzo prestiżowej winnicy. 
Intensywnie owocowe smaki i delikatne 
tostowe nuty z rześkim i świeżym finiszem. 
Dodatkowo oliwa z oliwek z pierwszego 
ręcznego tłoczenia. Oliwa produkowana  
w pełni organicznie i ekologicznie  
z odpowiednim certyfikatem.

Zawartość zestawu:  
VESCOVADO  + konfitury  

Zestaw, który jest oparty na produktach  
idealnie pasujących do świąt. Świetne jakościowe 
wino ze słonecznej Kalabrii, z ekologicznej 
winnicy, będzie doskonałym dodatkiem nie tylko 
do wigilijnego stołu.  Dodatkowo zestaw trzech 
konfitur: pomarańczowej, pigwowej z imbirem  
i miodem oraz truskawkowej. Pyszności,  
które są wegańskie i bezglutenowe. 

Zestaw 11
- butelka wina  
- 3 konfitury

   105 zł

Zestaw 10
- butelka wina 
- oliwa

   105 zł
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Zestawy 
potrójne



Zawartość zestawu:  
MOSCABIANCA + MOSCAROSSA +MOSCAROSA  

Genialny winny zestaw. Werońskie trio. Propozycja dla każdego, kto 
lubi dobrą jakość i dobry smak. Wina wytrawne i eleganckie. Doskonałe 
zarówno jako aperitif, jak i do wszystkich dań serwowanych na naszych 
stołach, nie wyłączając wigilijnego. Znakomita świąteczna propozycja.

Zestaw 12
- 3 butelki wina 

   120 zł
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Zawartość zestawu:  
VERNACCIA + VINO NOBILE + czekolada miodowa  
+ konfitura  

Znakomity reprezentacyjny zestaw świąteczny. Dwa jakościowe  
wina pochodzące z Toskanii. Białe to znane na całym świecie wino  
z miasta nazywanego włoskim Manhattanem, czyli San Gimignano,  
a czerwone to zgodnie z włoskim tłumaczeniem szlachetne wino  
z Montepulciano.  Ponadto czekolada miodowa z piernikiem, która jest 
robiona na bazie czekolady belgijskiej oraz konfitura pigwowa  
z imbirem i miodem – ekologiczna i wegańska.

Zestaw 13
- 2 butelki wina 
- czekolada miodowa 
- konfitura

   125 zł
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Zawartość zestawu:  
CIRO ROSSO + CIRO BIANCO + miód + konfitura  

Genialne świąteczne zestawienie. Dwa wyjątkowe śródziemnomorskie 
wina, które zadowolą nawet największych znawców tego królewskiego 
napoju. Dodatkowo miód akacjowy pochodzący z ekologicznej uprawy  
w Wielkopolsce – w pełni naturalny i oryginalny, rozlewany ręcznie –  
oraz ekologiczna, naturalna i bezglutenowa konfitura, która stanowi 
idealne uzupełnienie tej kolekcji.

Zestaw 14
- 2 butelki wina 
- miód 
- konfitura

   140 zł
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Zawartość zestawu:  
6 MURA BIANCO + 6 MURA ROSSO + oliwa  

Dwa sardyńskie wina z ekskluzywnej winnicy. Rzadkie piękności, które  
mają starożytne korzenie i potężną moc, zachowując jednocześnie 
swoją elegancję. Wina bardzo eleganckie i pełne. Dodatkowo oliwa  
z oliwek z pierwszego ręcznego tłoczenia. Oliwa produkowana w pełni 
organicznie i ekologicznie z odpowiednim certyfikatem.

Zestaw 15
- 2 butelki wina 
- oliwa

   140 zł
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Zawartość zestawu:  
PINOT NOIR + CHARDONNAY + czekolada miodowa + konfitura  

Klasyczny zestaw świąteczny. Dwa najbardziej znane szczepy wina  
na świecie: Chardonnay i Pinot Noir. Tutaj w znakomitej wersji  
z niemieckiej Badenii, które idealnie nawiązują do nieśmiertelnej 
Burgundii. Wina biodynamiczne. Doskonała jakość i świetne etykiety. 
Dodatkowo ekologiczna czekolada i konfitura. Oba produkty polskie, 
selekcjonowane i oryginalne.

Zestaw 16
- 2 butelki wina 
- czekolada miodowa 
- konfitura

   155 zł
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Zawartość zestawu:  
VURGADA + VESCOVADO + czekolady 

Dwa fenomenalne wina z południowych Włoch. Sycylijskie odmiany, 
pełne słońca i wigoru. Świetna świąteczna propozycja. Wina eleganckie 
i wykwintne. Dodatkowo dwie jakościowe czekolady miodowe, których 
bazą jest najlepsza belgijska czekolada.

Zestaw 17
- 2 butelki wina 
- 2 czekolady 

   155 zł
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Zawartość zestawu:  
LAVENTURA GARNACHA + LAVENTURA VIURA + czekolada + oliwa  

Dwa wyjątkowe hiszpańskie wina z regionu, który jest znany na całym 
świecie. Flagowe propozycje okręgu Rioja. Doskonałe interpretacje 
tego, co Hiszpania ma najlepsze. Dodatkowo czekolada miodowa, 
której bazą jest wysokogatunkowa czekolada belgijska z dodatkiem 
oryginalnego i niepowtarzalnego piernika oraz oliwa z oliwek  
z pierwszego ręcznego tłoczenia, która ma certyfikat ekologiczny.

Zestaw 18
- 2 butelki wina 
- czekolada 
- oliwa

   170 zł
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Wino i My Sp. z o.o.
ul. Warsztatowa 1/1

63-100 Śrem

eliza@winoimy.pl
tel. 501 446 931

www.winoimy.pl




