VINSKA KARTA

Dobrodošli v Brdih!
Brda so ugnezdena na pol poti med Alpami in Jadranom. Brici so si
domove in kmetije uredili na valujočih gričih - od smaragdne reke
Soče do Furlanije. Danes je v Brdih 43 vasic. Trto so v Brdih zasadili
že v romanskih časih, tako da je vinogradništvo tu že tradicionalno
prisotno. Briška klima spaja alpsko svežino in sredozemski vpliv, kar
daje tukajšnjim vinom bogato aromatiko.
Najbolj prepoznavna značilnost briških vin pa je mineralnost, ki izhaja iz
posebne zemlje – opoke.
V Kleti Brda verjamemo, da se kakovost rodi v vinogradu.
To je naše temeljno vodilo, zato so vsi naši vinogradi vključeni v
integrirano pridelavo, saj je trajnostna naravnanost edina prava pot.
Klet združuje 400 briških vinogradniških družin, ki skupaj obdelujejo
1000 ha vinogradov, kar je polovica vseh vinogradov v Brdih. Naši
vinogradi so posajeni na zelo strmih pobočjih, ki zahtevajo veliko
ročnega dela, kar zagotavlja večji nadzor nad kakovostjo grozdja. V
Kleti Brda združujemo tradicionalno pridelavo grozdja z novodobnimi
pristopi našega glavnega enologa, Darinka Ribolice, in tako že od leta
1957 pridelujemo vrhunska vina, ki so vsako leto nagrajena na številnih
domačih in tujih vinskih ocenjevanjih.
Uživajte v naših vinih in dobrodošli še kdaj!

NAKUP
Za nakup naših vin povprašajte naše sodelavce in sodelavke.
Z veseljem vam bodo pomagali izbrati pravo vino za vas.
Kupljena vina vam lahko tudi brezplačno* pošljemo po pošti.
*Brezplačna poštnina velja za nakupe 6 ali več steklenic.

Z ODGOVORNOSTJO
Želimo, da so vam naša vina v užitek in veselje.
Prav zato bodimo do vina spoštljivi in odgovorni.
Hvala za razumevanje

Za vas smo pripravili izbor dveh penin - Penečo rebulo in penino
Bagueri Brut, ter nekatera mirna vina iz linij Quercus, Krasno in Bagueri.

Peneča rebula

Peneča rebula je najstarejša znamka naše kleti, saj smo jo kupcem
ponudili že davnega leta 1962. Je ikona med peninami, pridelana po
charmat metodi, in je nepogrešljivi del naših malih in velikih praznovanj
že več kot pol stoletja.

Penina Bagueri brut

Linija vin Bagueri poleg mirnih vin združuje tudi tri klasične,
kompleksne in strukturne penine – Bagueri Zero, Bagueri Rose in
Bagueri Brut.

Quercus

Vina Quercus so ena najbolj priljubljenih znamk vrhunskega vina v
Sloveniji, s svojim prepoznavno briškim slogom pa so prepričala tudi
številne ljubitelje vina po svetu, saj jih izvažamo že v 28 držav.
S Quercusom uživajte ob dobri družbi in sredozemski kulinariki, ki je še
posebej pisana na kožo njegovemu prepoznavno svežemu, sadnemu
in mineralnemu značaju. Svojo kakovost vina Quercus dokazujejo s
številnimi mednarodnimi odličji.

Krasno

Krasno je višje ležeča briška vasica z dolgo vinogradniško tradicijo in
izjemnimi legami. Tu se pridne briške roke srečajo z danostmi narave in
iz nje iztisnejo najboljše. Z gastronomsko linijo vin Krasno smo izrazili
značilnosti izjemnega okoliša in hkrati podali odgovor na zahteve
sodobne gastronomije. Vina Krasno zaznamuje pravo ravnotežje med
strukturo in svežino in se lepo spajajo z najrazličnejšimi jedmi.

Bagueri

Vina Bagueri nosijo ime zadnjega lastnika gradu Dobrovo, grofa Silveria
de Baguera, ki je bil velik vinski poznavalec. Zrela vina družine Bagueri
zorijo v hrastovih sodih in so izrazno izjemno bogata.
V njihovem polnem okusu dojamemo z minerali bogato briško zemljo
in vpliv močnega mediteranskega sonca. Bagueri vina so naša najbolj
nagrajena vina, saj vsako leto prejmejo številne medalje na vseh
pomembnih mednarodni vinskih ocenjevanjih.

PENINE
PENEČA REBULA
Ikona med peninami. Sveža in sadna.
Vino je limonasto rumene barve z neskončnimi verigami mehurčkov.
Aroma je najprej zadržana, nato pa žgečkljivo sadna, čuti se zeleno
jabolko in citruse. Okusiti je značilno intenzivnost karakterja rebule in
živahno svežino.
K hrani: Priporočamo jo kot osvežujoč aperitiv.
Penina je tudi odlična spremljevalka lahkih prigrizkov.
Servirati dobro ohlajeno na temperaturi 6–8 °C.
Grozdje rebule je pridelano v Goriških brdih, v vinogradih starih 10 – 25 let.
Trgatev je izključno ročna, primarna fermentacija poteka 100% v inox
tankih pri 14˚C, sekundarna pa 100 % v charmat tankih pri 16˚C.
Penina zori v charmat tankih 3 mesece »sur lie«
Alkohol: 12,5 % | Ostanek sladkorja: 8,7 g/l

PENINE
PENINA BAGUERI BRUT
Klasična penina inovativnega sloga. Rebula ji vdahne značilen karakter.

Vino je aristokratsko zlate barve s fino verigo mehurčkov.
Aroma je kompleksna in elegantna, z dominantnimi sadno-cvetnimi
notami in zaokrožena z zadržano noto kruhove skorje.
To je suha, elegantna penina z izjemno obstojnostjo okusa.
Njena zaokrožena svežina podpira močno strukturo.
K hrani: Priporočamo jo kot aperitiv, ki lahko parira celo jedem
izrazitejših okusov, kot so telečji carpaccio, puranje prsi na žaru in
marinirana sveža riba s citrusi.
Servirati dobro ohlajeno na temperaturi 6–8 °C.
Grozdje chardonnaya, modrega pinota in rebule je pridelano v Goriških
brdih, v vinogradih starih 10 – 25 let. Trgatev je izključno ročna,
primarna fermentacija poteka 100% v inox tankih, sekundarna pa v
steklenicah. Penina zori vsaj 48 mesecev na kvasovkah.
Alkohol: 12,5 % | Ostanek sladkorja: 9,6 g/l

BELA VINA
QUERCUS REBULA
Sinonim za Brda – osvežujoča in nepozabna.
Vino je bistro rumene barve s svežo zeleno noto.
Aroma limone, zelenega jabolka, cedre in grenivke je prijetno
zaokrožena z nežnim vonjem akacije. Okusiti je prijetna svežina,
značilna za rebulo, ki očisti usta.
K hrani: Priporočamo k ribjim jedem, morskim sadežem in s tipično
briško kulinariko. Servirati dobro ohlajeno na 8–10 °C.
Grozdje rebule je pridelano v Goriških brdih, v vinogradih starih 10 – 40
let. Trgatev je izključno ročna. Fermentacija poteka 100 % v posodah
iz nerjavečega jekla, na 14˚C, zorenje pa poteka 100 % v posodah iz
nerjavečega jekla, 6 mesecev “sur lie”.
Alkohol: 13% | Ostanek sladkorja: 4,2 g/l

BELA VINA
QUERCUS SIVI PINOT
Svež, mineralen in monden.
Vino je slamnato rumene barve. Aroma sveže grenivke, ananasa
in cimeta. Na okusu je svilnato, z zaključkom po citrusih; gladko in
polnega telesa z žametnim odhodom.
K hrani: Priporočamo ob sredozemskih jedeh – od rib, belega mesa do rižot
in testenin s pomladno zelenjavo. Servirati dobro ohlajeno na 8–10 °C.
Grozdje je pridelano v Goriških brdih, v vinogradih starih 10 – 25 let.
Trgatev je izključno ročna. Fermentacija poteka 100 % v posodah iz
nerjavečega jekla, na 14˚C, zorenje pa poteka 100 % v posodah iz
nerjavečega jekla, 6 mesecev “sur lie”.
Alkohol: 13,5% | Ostanek sladkorja: 5,2 g/l

BELA VINA
QUERCUS SAUVIGNON BLANC
Zapeljiv in monden. Eksplozija svežega sadja.
Vino je slamnato rumene barve. Aroma izrazita po bezgu, kiviju,
kosmulji in pasijonki. Na okusu je srednje polnega telesa, hrustljavo
sveža z rahlo pikantnim zaključkom.
K hrani: Priporočamo kot eleganten aperitiv, odličen s svežimi solatami,
ribjimi jedmi in lahkimi siri. Servirati dobro ohlajeno na 8–10 °C.
Grozdje je pridelano v Goriških brdih, v vinogradih starih 10 – 25 let.
Trgatev je izključno ročna. Fermentacija poteka 100 % v posodah
iz nerjavečega jekla, na 12˚C, zorenje pa poteka 100 % v posodah iz
nerjavečega jekla, 6 mesecev “sur lie”.
Alkohol: 13,5% | Ostanek sladkorja: 4,1 g/l

BELA VINA
BAGUERI REBULA
Sodobnost in tradicija v enem. Macerirana rebula
svojstvenega sloga.
Vino je globoko rumene barve z zlatim odtenkom.
Aroma je sortna, spominja na limono, cedro, grenivko.
Prijetno zaokrožena z nežno aromo vanilje in sveže kruhove skorje. Na
okusu je polno, sveže in harmonično. Zaključek je gladek, z nežno noto
sladkih taninov.
K hrani: Priporočamo k osvežilnim solatam, jedem iz belih morskih rib
in morskih sadežev, rižotam z zelenjavo ter testeninam z zelenjavnimi
omakami. Servirati ohlajeno na 12 °C. Potencial staranja do 10 let.
Grozdje je pridelano v Goriških brdih, v vinogradih starih 15 – 40 let.
Trgatev je izključno ročna. Fermentacija poteka v 6000l hrastovih
sodih, in barrique sodih. Zorenje pa 100% v 6000l hrastovih sodih vsaj
12 mesecev.
Alkohol: 13,5% | Ostanek sladkorja: 4,4 g/l

BELA VINA
BAGUERI SIVI PINOT
Intenziven, polnega telesa. Sivi pinot sodobnega sloga,
ki vedno očara.

Vino je zlato rumene barve z bakrenim odsevom. Aroma po zreli hruški,
akaciji, grenivki, z izraženo aromo kruhove skorje in vanilje. Na okusu je
mehak, zrel in saden začetek. Bogat okus z uravnoteženimi kislinami.
Zaton spremlja prijetna aroma vanilje.
K hrani: Priporočamo h hladnim predjedem in pomladno-poletnim
testeninam. Dobro se prileže tudi k morski hrani, vsej perutnini in
sirom. Vino je tudi odlično z ne preveč začinjeno azijsko kuhinjo.
Servirati ohlajeno na 12 °C. Potencial staranja do 10 let.
Grozdje je pridelano v Goriških brdih, v vinogradih starih 10 – 20 let.
Trgatev je izključno ročna. Fermentacija poteka 80% v posodah iz
nerjavečega jekla, pri temperaturi 12-14°C in 20% v novih barrique
sodčkih.
Zorenje poteka 20% v francoskih barrique sodčkih, 5 mesecev »sur
lie«, 80% pa v posodah iz nerjavečega jekla.
Alkohol: 14% | Ostanek sladkorja: 4,6 g/l

BELA VINA
BAGUERI CHARDONNAY
Elegantna tekstura, izvrstno ravnotežje.
Vino je globoko rumene barve z zlatim odtenkom. Sortna aroma
spominja na
citruse, zrele breskve, melono, maslo, vaniljo in lešnike. Dopolnjena je
z izraženo noto po kruhovi skorji. Okus je bogat, a svež in hrustljav, z
elegantno teksturo in izrazito mineralnostjo. Odhod je dolg in žameten.
K hrani: Priporočamo ga k jedem odločnega okusa na osnovi gob in
tartufov, k bogati morski hrani, k pustemu mesu s kremnimi prelivi ter k
foie gras. Servirati ohlajeno na 12 °C. Potencial staranja do 10 let.
Grozdje je pridelano v Goriških brdih, v vinogradih starih 10 – 30 let.
Trgatev je izključno ročna. Fermentacija poteka 100% v francoskih
barrique sodčkih. Zorenje poteka 100% v francoskih barrique sodčkih,
9 mesecev »sur lie«. Mlečnokislinska fermentacija: delna.
Alkohol: 13,5% | Ostanek sladkorja: 3,5 g/l

RDEČA VINA
QUERCUS MERLOT
Mehko, sočno, sadno – skratka, zapeljivo.
Vino je rubinasto rdeče barve. Aroma spominja na zrele češnje, maline,
murve in robidnice ter mediteranske začimbe.
Na okusu je gladko, srednje polnega telesa, s prijetnimi sladkimi tanini.
K hrani: Priporočamo k testeninam s paradižnikovimi omakami različnih
vrst, z rdečim mesom, pa tudi s pico. Servirati ohlajeno na 14-16 °C.
Grozdje je pridelano v Goriških brdih, v vinogradih starih 10 – 25 let.
Trgatev je izključno ročna. Vinifikacija poteka 8-10 dni na temperaturi
25 – 28°C. Fermentacija poteka 70% v posodah iz nerjavečega jekla in
30% v velikih hrastovih sodih. Zorenje poteka 30% v velikih hrastovih
sodih, 6 mesecev »sur lie« ter 70% v posodah iz nerjavečega jekla.
Alkohol: 13,5% | Ostanek sladkorja: 4,2 g/l

RDEČA VINA
KRASNO RDEČE
Mehko, sadno in čvrstega telesa. Tankočutno zgrajena rdeča zvrst.

Vino je rubinasto rdeče barve z vijolično noto. Njegova aroma spomni
na robide in rdeče češnje, s travnato noto. Vino je srednjega telesa,
premore mehko teksturo in lepo dolžino.
K hrani: Odlično dopolnjuje zrezke tako z žara kot v omaki, jedi iz
divjačine, florentinski zrezek in srednje dozorele sire. Servirati ohlajeno
na 14- 16°C. Potencial staranja do 4 leta.
Grozdje merlota, cabernet sauvignona in cabernet franca je pridelano
v Goriških brdih, v vinogradih starih 10 – 25 let. Trgatev je izključno
ročna. Vse tri sorte so pridelane posebej. Fermentacija poteka 100% v
posodah iz nerjavečega jekla. Zorenje 100% v velikih hrastovih sodih, 12
mesecev.
Mlečnokislinska fermentacija: pri vseh treh sortah.
Alkohol: 13 % | Ostanek sladkorja: 3,0 g/l

RDEČA VINA
KRASNO SYRAH
Zeliščno-začimbni značaj. Prijetna tekstura.

Vino je temno rubinasto rdeče barve s kavnim odtenkom.
Njegova aroma je zeliščno-začimbna, ki spominja na črni poper, meto
in borov les. V ozadju se srečamo s prijetnim vonjem po cvetu vijolice,
nežno sadno noto po borovnicah in slivah ter kakavovo kremo.
V ustih je polno in gladko. Odhod rahlo pikanten s prijetnim svilnatim
zatonom.
K hrani: Priporočamo ga ob bifteku z zelenim poprom, steakih v poprovi
ali česnovi omaki, praženih jetrih v vinski omaki z janežem in meto,
florentinskem zrezku in pikantnih zrelih sirih.
Servirati ohlajeno na 16-18°C. Potencial staranja do 5 let.
Grozdje je pridelano v Goriških brdih, v vinogradih starih 10 – 25 let.
Trgatev je izključno ročna. Vinifikacija poteka 8 -10 dni na temperaturi
25 – 28°C. Zorenje 100% velikih hrastovih sodih.
Alkohol: 13,5 % | Ostanek sladkorja: 3,1 g/l

RDEČA VINA
BAGUERI MERLOT
Začinjen, a svilnat in večplasten.

Vino je temne žametno rubinaste barve. Aroma je poudarjena, po
črnem ribezu, slivovi marmeladi, kakavu, čokoladi in meti.
Na okusu je mehko, prijetne note zrelega jagodičja in slive, nato
značilen priokus črne čokolade.
Močna struktura s prijetno svežino. Prijetno dolg in topel odhod.
K hrani: Priporočamo k divjačini, rdečem mesu v vseh oblikah (pečeno,
na žaru ali suho), k zrelemu, rahlo pikantnemu ovčjemu siru in temni
čokoladi. Servirati ohlajeno na 16-18°C. Potencial staranja: do 10 let.
Grozdje je pridelano v Goriških brdih, v vinogradih starih 10 – 25 let.
Trgatev je izključno ročna. Vinifikacija poteka 10 -15 dni na temperaturi
25 – 28°C. Fermentacija poteka 100% v francoskih in ameriških
barrique sodčkih. Zorenje poteka 100 % v francoskih in ameriških
barrique sodčkih, 24 mesecev »sur lie«.
Alkohol: 14,5 % | Ostanek sladkorja: 3,0 g/l

Upamo, da ste v današnji degustaciji uživali. Veseli nas, da smo vas
lahko gostili tukaj v Kleti Brda. Če imate kakršnakoli vprašanja ali
pripombe, nas kontaktirajte na marketing@klet-brda.si.
Vabimo vas tudi, da nam sledite na Facebooku in Instagramu (@kletbrda).

Lepo se imejte v Brdih!

KLET BRDA, z.o.o. Dobrovo,
Zadružna cesta 9,
5212 Dobrovo, Slovenija
@klet brda
klet brda
www.klet-brda.si

