Chill Out vīni
CHILL OUT ir augstas kvalitātes vīnu sērija no atlasītiem vīna dārziem Eiropā, Austrālijā, Dienvidāfrikā,
Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā.
Chill OUT vīni allaž piedāvā garšu un stilu dažādību, kas patiks katrai gaumei.
CHILL OUT vīni garšo vislabāk, ja tos dala ar draugiem un mīļajiem, neatkarīgi no svētkiem!
Mēs esam par vīna mīlētājiem, ne obligāti ekspertiem. Un mēs ticam, ka vīna baudīšanai jābūt vienlīdz vienkāršai un labai.
Mūsu atbildība izpaužas mūsu produktu atjautībā, iepakojumu risinājumos, jaunos produktos un to iezīmēs.
Kāpēc izvēlēties vīnu tieši lielajā BIB (bag in box) iepakojumā? Tam ir vairāki iemesli:
Ērts līdzņemšanai dārza ballītēs un izbraukumos

Iepakojums neļaujot vīnam saskarties ar skābekli, tādejādi to var uzgalabāt daudz ilgāk, saglabājot vīnu svaigu

Vairāk ir izdevīgāk - pērkot vīnu lielajā iepakojumā Jūs ietaupāt, nekā pērkot to pašu daudzumu vīna atsevišķi pudelēs

“Vairāk kā tikai lielisks vīns”
CHILL OUT Chardonnay
Izcelsme: Austrālijas Dienvidaustrumi
Vīnogas: Chardonnay
Iepakojums: 3L BIB BOX
Lieliski sader ar viegliem baltās gaļas ēdieniem, grilētu zivi un salātiem vai arī kā aperitīvs. Svaiga
tropisko augļu un vieglas vaniļas smarža. Vidēji pilnmiesīgs, ar svaigi augļainu garšu un citrusu,
viegla ozolkoka niansēm pēcgaršā.

CHILL OUT Chenin Blanc
Izcelsme: Dienvidāfrika, Western Cape
Vīnogas: Chenin Blanc
Iepakojums: 3L BIB BOX

Lieliski sader ar vieglām uzkodām, salātiem, jūras produktiem, zivi un pastu. Augļains un
kraukšķīgs, aromātisks stils ar ērkšķogu un citrusu niansēm, kā arī vieglu, minerālu pēcgaršu.

CHILL OUT Cabernet Sauvignon
Izcelsme: Austrālija
Vīnogas: Cabernet Sauvignon
Iepakojums: 3L BIB BOX
Lieliski sader ar kārtīgiem gaļas ēdieniem, krēmīgām mērcēm un sieru. Augļaina smarža ar asuma
niansēm, vidēja pilnmiesība ar upeņu, karameļu, augu un ozolkoka garšas notīm

CHILL OUT Rose
Izcelsme: Dienvidāfrika
Iepakojums: 3L BIB BOX
Lieliski sader ar salātiem, jūras produktiem, zivīm baltajās mērcēs, vistu, pastu vai kā aperitīvs
atdzesētā veidā. Šim rozā vīnam ir rožu krāsa un svaiga, aromātiska ogu smarža. Svaiga, sausa un
augļaina garša ar sarkano ogu un vasaras notīm.

CHILL OUT Shiraz
Izcelsme: ASV, Kalifornija
Iepakojums: 3L BIB BOX
Sarkanvīns ar izteiktu tumšo augļu aromātu, upeņu lapu niansēm. Garšā jūtamas kazenes,
mellenes un viegls grauzdējums. Viegli pikanta garša ar augļainu, maigu un vieglu garšvielu
pēcgaršu.

CHILL OUT Chenin Blanc Pouch
Izcelsme: Dienvidāfrika, Western Cape
Iepakojums: 1,5L Pouch paka
Lieliski sader ar vieglām uzkodām, salātiem, jūras produktiem, zivi un pastu.
Augļains un kraukšķīgs, aromātisks stils ar ērkšķogu un citrusu niansēm.
Viegla minerālu pēcgarša.

“CHILL OUT vīna kokteiļi - Spritzer”
CHILL OUT Spritzer ir vīna kokteiļu sērija. Veidoti uz vīna bāzes ar zemāku cukura daudzumu, zemu alkohola līmeni un viegliem burbulīšiem.
Viegls, dzirkstošs un svaigs - tas ir CHILL OUT Spritzer, ideāla kombinācija vasarai!

CHILL OUT Wine Spritzer Chardonnay
Viegls, sauss, CHILL OUT Spritzer Chardonnay lieliski sader ar kūpinātas zivs ēdieniem, vistas
salātiem vai grillētu vistu. Pirms lietošanas dzērienu atdzesējiet, lielākam svaigumam, pievienojiet
laima šķēlīti!

CHILL OUT Wine Spritzer Rose
Viegls, sauss un augļains CHILL OUT Spritzer Rose ir ideāls sabiedrotais karstā vasaras dienā!
Lieliski sader kopa ar grillētu vistu vai vistas salātiem. Pirms lietošanas dzērienu atdzesējiet,
lielākam svaigumam, pievienojiet laima šķēlīti!

CHILL OUT Wine Spritzer Aperitivo
Viegls, dzirkstošs, saldens un svaigs – patīkams baudīšanai karstajās vasaras dienās! Par
Aperitivo sajūsmā būs visi, kuriem patīk saldeni rūgtie kokteiļi, jo īpaši populārā Aperol Spritz
cienītāji.
Pirms lietošanas dzērienu atdzesējiet, lielākam baudījumam pasniedziet ar ledu un apelsīna
šķēlītēm.

