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Бюлетин Шато Бургозоне

Здравейте, приятели!
Въпреки компромисното лято, което получихме през месец юни, синоптиците ни
обещават едно хубаво лятно време през месец юли! Внимавайте високите
температури да не повлиаят на температурата на любимото ни през сезона Розе
Rondo By Chateau Burgozone. Ние препоръчваме 10-12° C температура на сервиране...
С уважание,
Екипът на Chateau Burgozone.

London International
Wine Fair 2014
Мнозина определят този форум като най
важното събитие в календара на винената
индустрия. Няма друг винен фест, който да
е така фокусиран върху бизнеса, без да
клони към някоя страна или регион. Шато
Бургозоне презентира своите вина пред
специалисти и търговци на 2ри и 4ти юни.

Презентация в Casavino
Презентация на отбрани вина на Шато
Бургозоне в Casavino в гр. София беше
проведена на 29.05.2014. Присъствалите
имаха възможността да се насладят на
хубавите вина, а нашите консултанти проф.
Красимир Бамбалов и проф. Валентин
Бамбалов представиха Шато Бургозоне и
споделиха
интересни
факти
за
производството на вино.
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Очаквайте през месец юли:
В рамките на програмата на European WINE Treasures ще се включим с две дегустации
на 30ти юни и 1ви юли. Очакваме ви!
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През месец юли очаквайте новата серия Chateau
Burgozone Silver, за която може да прочетете повече
скоро в страницата ни във Facebook!

file://localhost/Users/alexanderstankov/Dropbox/Rondo/Newsletters/%D0%AE%D0%9B%D0%98%2029.06.html

3/4

30.7.2014

Бюлетин Шато Бургозоне

Вино на месеца
През този месец искаме да ви препоръчаме нашето Chateau Burgozone
Sauvignon Blanc, което спечели сребърен медал от Световния конкурс в
Брюксел тази година. Виното е със свеж, наситен и мощен аромат на
зелена трева и нежни цитрусови ухания на ананас и лайм. Хармоничен
плодов вкус с усещане за свежести и чистота. Рецептата, която избрахме
в комбинация с виното е една интересна салата със спанак, ягоди, кашу,
орехи и козе сирене.

Съставки
(4 човека)
400 г спанак
200 г ягоди
50 г кашу
50 г орехи
150 г козе сирене
4 с.л. зехтин
2 с.л. оцет балсамико
сол на вкус

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

Рецепта за приготвяне:
Бейби спанакът се измива и подсушава. Към
него се добавят ядките, резените ягоди и
парченцата козе сирене. Салатата се овкусява
със зехтин, сол и оцет балсамико.

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

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