
ДЕГУСТАЦИОННИ БЕЛЕЖКИ:
Ароматът е палитра от дъх на кожа, ароматен дим от екзотични 
дървета, лека пикантност на бял пипер, далечна канела и див 
касис. Носталгична препратка към аромата на дървен шкаф, 
чиято дървесина е пропила аромата на стари парфюми. След 
кратко декантиране в носа се долавят череши, пролетни цветове 
и аромат на смокинов лист. Вкусът е интензивен и притежава 
добър баланс между плътност, плод, свежест, продължителност 
и дълъг послевкус. Киселините са умерени и придават свежест 
без да надделяват. Танините са интензивни, но обли. Тялото е 
мощно, но въпреки това плодово. В него ще откриете вишна, 
арония, див касис, меки дървесни нотки, бял пипер и далечен 
кимион. След декантиране свежата пикантност се допълва от 
приятни сладникави нотки. Пълната картина на пътешествието 
се допълва от аромата на сухата фракция, в която се долавят 
нотки конфитюр, сини сливи, кора от рожков, лека ванилия, 
какао и сладко от зелени смокини.

ПРОИЗХОД И ДРУГИ:
с. Карабунар (Тракийска низина)
12 месеца отлежаване в стари (второ зареждане) бъчви от 
български бял дъб; последващо отлежаване в бутилка при 
температура 15°

Вино без стабилизатори и сулфити.
Вино с минимално влияние и употреба на механични средства. 
Изцяло занаятчийски и продукт на ръчен труд.  
Не е преминавало процес на филтриране, затова би могло да 
съдържа значително количество благородна утайка. Преминало 
е процес на бурна ферментация в съдове с отворена шапка при 
ежедневно объркване. Тихата ферментация е проведена 
директно в дъбови бъчви. 

Виното от различните бъчви не е купажирано, съответно всяка 
една бъчва е бутилирана и запазена максимално автентична. 
Разликите в дегустационно отношение биха могли да бъдат 
значителни, нещо което считаме за индивидуален чар и 
целенасочено решихме да запазим по този начин.
 
Потенциал за отлежаване: 2025 – 2028г
Алк.: 14,8%

Резерва 2019 
Сепаж 

Каберне Совиньон 95%  /  Мерло 5%

Препоръки за консумация:
Температура 16-19°,

да се избягва агресивно 
охлаждане.

Декантиране 20-30 мин.


