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Podawać w temperaturze 10-12˚C

Jest doskonałym towarzyszem ulubionych 
potraw - zwłaszcza dań orientalnych i egzo-
tycznych oraz wszelkich odmian kuchni aro-
matycznej, z dużą ilością przypraw. Dobrze 
komponuje się z kwasowymi owocami, lekkimi 
sałatkami i różnego typu przekąskami. Idealnie 
nadaje się na aperitif, czy rozkoszowanie się 
lampką bez zbędnych dodatków.

Wino szare Les Trois Domaines to łososiowy, 
delikatnie różowy trunek z szarymi refl eksami. 
Wyborne w smaku, owocowe i orzeźwiające, do-
skonałe zwłaszcza latem. Jego nuta pikantności 
i ciepły alkohol potrafi ą rozgrzać także w chłod-
niejsze dni. W aromatach odnajdziemy truskawki, 
wiśnie i maliny, a także nieco bardziej egzotyczne 
owoce takie jak arbuz, mango, papaja czy ananas. 
Nie zabraknie cytrusowej świeżości czy wreszcie 
rozwijających się z czasem zapachów soli mor-
skiej i przybrzeżnej bryzy.
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Szczepy: Cinsault.

Les Trois Domaines Blanc to jasnosłomkowe 
wino, z delikatnymi refl eksami zieleni. W sma-
ku jest żywe i rześkie, dzięki wyraźnej kwaso-
wości. Aromatyczne, owocowe, łatwe w piciu                   
i delikatne.

Doskonale łączy się z daniami kuchni 
śródziemnomorskiej, różnorodnymi sera-
mi i śmietanowymi pastami.





Lekkie wino o owocowym charakterze, z aro-
matem czerwonych owoców leśnych. Złożo-
ności i charakteru dodaje obecność nut białego 
pieprzu.
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Czerwone

Charakteryzuje się intensywnym i skoncentro-
wanym zapachem owoców leśnych, któremu 
towarzyszą subtelne nuty przypraw. Jest winem 
konsekwentnym i właściwie zrównoważonym o 
średniej długości fi niszu

Jest doskonałym kompanem grillowanych 
mięs. Można je także łączyć z czerwonym 
mięsem lub ostrymi serami.





Szczepy: Cabernet Sauvignon, Shiraz.

Szczepy: Sauvignon Blanc.
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Białe

Czerwone

Lekkie i aromatyczne wino, prezentujące nieco od-
mienny styl niż typowe Sauvignon Blanc. Charak-
teryzuje się subtelnymi nutami pomarańczy, brzo-
skwiń, agrestu i niuansami owoców tropikalnych. 
Dobrze uwypuklona kwasowość daje przyjemne 
uczucie rześkości. Kończy się przyjemnym, lekko mi-
neralnym fi niszem.





Doskonale komponuje się z daniami z owo-
ców morza i białych mięs. Jest także świet-
nym towarzyszem śmietanowych sosów, 
tłustych ryb, czy twardych dojrzewających 
serów.

Harmonijnie, zbalansowane wino o subtelnym 
bukiecie tostowym i  aromatach pieczonego 
jabłka. Charakteryzuje się świeżością owo-
ców cytrusowych i nutami lipowo-miodowy-
mi. Dobrze wyważone pomiędzy cielistością, 
a świeżością. Bogactwa dodaje mu dojrzewa-
nie w dębowej beczce.

Intensywnie różowe wino, o wyraźnych aroma-
tach malin i żurawiny, z nutami truskawek, arbuza 
i kokosa oraz niuansach pieprzu. Świeże i  przy-
jemnie orzeźwiające dzięki subtelnej kwasowości. 
Smakowe bogactwo kończy się delikatnie owo-
cowym fi niszem średniej długości.
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Szczepy: Chardonnay.

Szczepy: Syrah.
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Czym jest wino szare ?
AOG BENI M´TIR - Uzyskiwane tam wina są wysoce ekstraktyw-
ne, potężne, dobrze zbudowane, aromatyczne.
AOG GUERRUANNE - Wina tam otrzymywane są łatwe do picia, 
delikatne, wyważone.

Wino szare - skarb Maroka, kategory-
zowane jako wina różowe, ma wiele cech 

wspólnych z białym, a metoda jego uzyski-
wania jest zbliżona do tzw. „blanc de noir”. 

Jest to tradycyjna metoda stosowana 
przy wyciskaniu winnego soku w produkcji 
szampanów i win musujących - z czerwo-
nych winogron uzyskujemy wówczas białe 
wina, gdyż sok nie jest poddawany mace-
racji ze skórką winogron, która odpowiada 

za nadanie czerwonej barwy.

Maroko uważane jest za kraj z największym potencjałem w zakresie uprawy winorośli wśród krajów Afryki Północnej. 
Decyzją marokańskiego Ministerstwa Rolnictwa w 1998 roku powstała pierwsza i jedyna jak dotąd apelacja kontrolowana, wzorowana, na fran-
cuskich AOC, otwierająca winom marokańskim drogę do międzynarodowej kariery, potwierdzając ich jakość  i staranność procesu produkcji. Cały 

obszar AOC należy do LES CELLERS DE MEKNES - największej winiarni w Maroku. Niektóre parcele skategoryzowano jako premier cru.
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