Шато Бургозоне с награда от
„Златната изба на България“
Бяхме отличени със специален диплом „ За
най-силна подкрепа о т ценителите на
виното в социалните мрежи“ о т конкурса
„Златната изба на България“ за 2015 г.
Ако искаш да се присъдиниш към нашето
общество на ценителите на хубавото вино
харесай нашата страница т у к.

Шато Бургозоне в Азия
InterWine 2015, гр. Гуанджоу
По
време
на
търговската
мисия,
организирана о т ИАНМСП в Китай, Шато
Бургозоне представи за първи път вината
си на международната изложба InterWine
2015, гр. Гуанджоу, Китай.

ǽANUGA гр. Пекин
Участвахме със щанд на китайското
издание на известното немско хранително
изложение Ануга в гр. Пекин.

Статии за Шато Бургозоне
ǽЕлена Нейкова / Enosiasti
"Учат ни да мечтаем смело, затова
започвам веднага и леко, неусетно ви
въвличам. „I have a dream” или още един
ден да стигна до Дунава [...]" Интересна
статия от Елена Нейкова - Еносиасти.
Прочети повече тук.
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Гергана Тодорова / Wine Tours
Bulgaria
"Ако и вие като мен си мислите, че
Дунава е доста далече, то ще ви
посъветвам
да
зарежете
предразсъдъците си и смело да се
впуснете към пътуване...." Гергана
Тодорова разказва за посещението си в
Шато Бургозоне.
Прочети повече тук.
ǽBetty Travels
"DiVino.Taste 2015
приключи...
Представям ви червеното вино, което
опитах последно и в което аз днес се
влюбих: IRIS CREATION 2012 на CHATEAU
BURGOZONE..."
Прочети повече тук.
ǽБлогът на Николай Паунов
" ... А пък когато още от създаването си
вдигнеш летвата високо и успееш да
поддържаш това ниво вече 6-7 години,
когато вината ти ежегодно обират
наградите по международни фестивали и
когато пазарът вече познава уникалния
„Ирис“, да представиш и бариково
шардоне, се иска наистина кураж...."
Прочети повече тук.
Pat Lion Wine
Статия за проведена дегустация пред
винения клуб в Брюксел можете да
прочетет тук - sorry, статията е само
на френски...

Поредните фенове на Шато
Бургозоне
ǽВалентин Михов
Валентин Михов - бивш президент на БФС и
на Професионалната футболна лига.

Даниел Боримиров
Даниел
Боримиров легендарният
представител на Пеневата чета и бронзов
медалист о т световното първенство по
футбол в САЩ 1994 година и настоящ
директор на детско-юношеската школа на
любимия си тим.
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Наближават празници
ǽКулинарна изненада

С удоволствие споделяме с нашите фенове
изпробваната вече рецепта "Пиян заек а ла
Бургозонe"
Продукти:
Половин заек нарязан на порции
Една глава лук
2 скилидки чесен
500 гр. гъби
500мл течна сметана
2 щипки мащерка, черен пипер, сол
зехтин
2 чаши Шардоне Шато Бургозоне
Приготвяне:
Запържват се в зехтин парчетата заек,
прехвърлят се в глинен съд, добавят се
нарязаните на жулиен гъби.
Отделно се задушава нарязания на ситно
лук и чесън, добявя се сметаната, виното,
мащерката, солта и черния пипер и се
залива заека.. Слага се капак и се пече в
предварително загрята фурна на 175
градуса 45 мин. Сервира се с картофи на
фурна с чаша Шардоне Колекшън барик
2012 на Шато Бургозоне.
Добър апетит и наздраве!
ǽНовост

От този месец най-новата гордост на
Шато Бургозоне е изисканият купаж Кюве
Филип от серията Колекшън от сортовете
Каберне Совиньон, Мерло и Сира.
Потърсете го в Каза Вино или си го
поръчайте по сайта ни тук.
ǽВесели Празници

Екипът на Шато Бургозоне пожелава на
своите фенове Чудесни Празници в Добра
компания с Хубаво вино и нека Новата
2016 година да донесе на всички ни Нови
Приключения в светът на виното. По
случай
празниците сме подготвили
изненада с подаръци, която скоро ще
можете да откриете на страницата ни във
Facebook.
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Contacts
Burgozone Ltd
124 V/A Tsar Boris III
Blvd., 1612 Sofia,
Bulgaria
Тел.: +359 856 81 72
Еmail:office@burgozone.bg

Cellar:
Oryahovo 3300,
Vratsa Region
Bulgaria
Тел.: +359 973 588 44;
+359 882 038 622;
Еmail:info@burgozone.bg

Follow us on Facebook and Twitter:
www.facebook.com/burgozone
www.twitter.com/Burgozone
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