Здравейте, приятели!
Честита Баба Марта! Бъдете живи, здрави, бели и червени и във вас да
бликат щастие и любов! Нека се насладим на възраждащата се сила на
Пролетта, която озарява с обич сърцата ни и да посрещнем с усмивка.

С уважание,
Екипът на Chateau Burgozone.

Честита Баба Марта!
Бели думи, благи гозби и червено вино.
Пожелаваме ви да сте здрави и щастливи!

Майсторски клас воден от MW
Konstantinos Lazarakis
Незабравиямият вкус на Шато Бургозоне
Пино Ноар бе високо оценен на
Майсторски
Клас,
воден
от
MW
Konstantinos Lazarakis по време на
организирания от Декантер ивент в Лондон
на 3 февруари 2015.

Шато Бургозоне
във в. Враца Днес
Интересна статия от в. Враца Днес. Цялата
статия може да намерите тук!

Шато Бургозоне и спорта
Поредният почитател на вината CHATEAU
BURGOZONE е легендарният волейболист
от близкото минало и представител на
спортната фирма "Асикс" за България
Любомир Ганев. Любимецът на поколение
българи, който е член на управителния
съвет на волейболната федерация освен
ценител на женската красота е и страстен
почитател на отбраното и качествено вино.

Трифон Зарезан в Шато
Бургозоне
Шато Бургозоне тържествено празнува
празника
на
Св.
Трифон
Зарезан.
Благославянето и зарязването на лозята,
обредният хляб и бъклицата с вино са част

от народната и наша лична традиция.

Дегустация на Шато Бургозоне
Шато Бургозоне взе участие на събитие
организирано
от
онлайн
изданието
SeverozapazenaBG.com. Най-добрите вина
от избите на Северозападна България бяха
представени пред дистрибутори и ценители
на качествените напитки на 12 февруари в
София. Повече информация и снимки може
да разгледате тук:

Очаквайте през месец февруари:
Шато Бургозоне ще вземе участие на международното изложение на вина
ProWine - 15.-17.03.2015г. в Дюселдорф, Германия. Повече информация
може да намерите тук.

Вино на месеца
Пролетта наближава, а с това и нашето желание за бяло вино. Този път
нашето предложение е Chateau Burgozone Silver Viognier заедно с
Пикантни шишчета със сьомга и ананас. Виното, което ви препоръчваме,
се отличава с бледожълт цвят със сребърни оттенъци и красиви сълзи в
чашата. Приятен, интензивен и комплексен нос, разкриващ аромати на
кайсия и манго. Едновременно експрексивен и фин с нотка на мед. Пълен
и щедър вкус,подкрепен от нюанси на бели плодове, кайсия, праскова и
манго. Добра структура, завършваща с красива дължина, освежена от
минерално докосване. Напълно уравновесен вкус в своята свежест и
финес.

Съставки
(4 човека)
1/2 кг сьомга
200 г ананас
2 с.л. чили сос
1 с.л. бял винен оцет
сол

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

Рецепта за приготвяне:
Сьомгата (1/2 кг) се нарязва на хапки и заедно с
нарязаният на едри парчета ананас (200 г), се
маринова в разбитите чили сос (2 с.л.), бял винен
оцет (1 с.л.) и сол. Продуктите се нанизват на
шишове и се пекат на грил до пълна готовност.
Шишчета с ананас се поднасят топли с гарнитура
от свежа салата, поръсени със запечен сусам.

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

