Здравейте, приятели!
Предстои ни и месецът с най-много празници. Очаква ни Никулден, Бъдни
вечер, Коледа и Нова Година. Всеки един от тях ще събере любимите ни
хора и ще можем да споделим бутилка от любимото ни вино...

С уважание,
Екипът на Chateau Burgozone.

Салон на виното 2014
Шато Бургозоне взе участие в ежегодния
Салон на виното, който посреща български
и
чуждестранни
посетители
–
професионалисти и експерти от бранша.

Megavino 2014
Шато Бургозоне участва на международния
форум за вино Мегавино организиран от
Винопрес в гр. Брюксел. Събитието всяка
година събира вносители, производители,
големите търговски вериги, купувачите от
Хорека сектора и дори крайни потребители
в оживения салон срещу брюкселския 
Атомиум.

Шато Бургозоне и
футбола
Поредният почитател на вината Шато
Бургозоне е настоящият капитан на
футболният клуб ЦСКА и защитник на
българският национален отбор Александър
Тунчев (26 мача за България), направил
име още с Локомотив Пловдив и
английския тим Лестър.

DiVino 2014
Шато Бургозоне представи вината си на
най-големия форум за българско вино
DiVino Taste. Тазгодишното издание на
форума привлече повече от 5000 души.
Част от тях успяха да се насладят на новата
реколта червени вина.

Промоционални активности през месец декември:
БИЛЛА:
Билла карта до 31.12.2014
25% отстъпка на всички вина на 19-20.12.2014.
КАУФЛАНД:
Промоция на вина серия Rondo by Chateau Burgozone : 08-14.12.2014.
МЕТРО:
04.12.2014-17.12.2014 - Брошура и червен етикет (промоционални цени)
18.12.2014-31.12.2014 - целият асортимент на червен етикет (промоционални цени)
ДЕГУСТАЦИИ:
МЕТРО София 1, бул. Цариградско шосе 7-11км
05.12.2014 17.00-20.00ч.
06.12.2014 17.00-20.00ч.

12.12.2014 17.00-20.00ч.
18.12.2014 17.00-20.00ч.
19.12.2014 17.00-20.00ч.
МЕТРО София 2 бул. Сливница (Европа) 182
05.12.2014 17.00-20.00ч.
06.12.2014 17.00-20.00ч.
12.12.2014 17.00-20.00ч.
18.12.2014 17.00-20.00ч.
19.12.2014 17.00-20.00ч.
ФАНТАСТИКО:
04.12.2014 Фантастико 28, София ж.к. Гео Милев Скай Сити Мол 17.00-20.00ч.
05.12.2014 Фантастико 15, София ж.к. "Люлин 1", бул. "Европа" 17.00-20.00ч. Фантастико 12,
София ж.к. "Младост 4", до бл. 405 17.00-20.00ч.
ЛЕТИЩЕ СОФИЯ - ТЕРМИНАЛ 2
02.12.2014 11.00-15.00
05.12.2014 11.00-15.00

Вино на месеца
По случай месецът със най-много семейни празници ви предлагаме на
изненадате любимите хора приятно с една бутилка Chateau Burgozone
Iris Creation заедно с Мариновани свински ребра с мед и доматено пюре
на фурна. Виното, което ви препоръчваме, се отличава с идеална бистрота,
жив и искрящ наситен гранатово червен цвят с деликатни виолетови и
керемидени нюанси. Интензивен и комплексен аромат на черни горски
плодове, благороден дъб, дим, ванилия и шоколад. Вкусът е мек и
хармоничен, но същевременно мощен, с много добър обем и дължина.
Оставя трайни усещания за зрял плод, пикантни танини и черен шоколад.

Съставки
(4 човека)
2 кг свински ребра
4 с.л. мед
4 с.л. доматено пюре
4 с.л. соев сос
4 скилидки чесън
1 ч.л. черен пипер
2 с.л. олио
сол

Рецепта за приготвяне:
Медът (4 с.л.) се разбива с доматеното пюре (4 с.л.),
соевият сос (4 с.л.), пресованият чесън (4
скилидки), солта и пиперът (1 ч.л.).Ребрата (2 кг) се
намазват с маринатата и се завиват в алуминиево
фолио. Слагат се в хладилника да се мариноват за
най-малко 1 час. Ребрата се пекат около 40 минути
на грил, върху който е постлано алуминиево
фолио, намазано с олио (2 с.л.).

Контакти
Бургозоне ЕООД
София 1612
Бул. "Цар Борис ІІІ", 124,В/А
Тел.: (02) 856 81 72
Е-mail: office@burgozone.bg

Шато Бургозоне,
Оряхово 3300,
обл. Враца
Тел.: 0973 588 44;
0882 038 622
Е-mail: info@burgozone.bg

Последвайте ни и във Facebook:
www.facebook.com/burgozone
www.facebook.com/RondoByChateauBurgozone

