Здравейте, приятели!
Февруари - месец на виното и любовта! ! Месецът на две могъщи сили силни,очарователни, пленяващи и сладки! Желаем на всички ви да се
насладите на празника на хубавото вино Трифон Зарезан и да го споделите
с любимите си хора.

С уважание,
Екипът на Chateau Burgozone.

Дегустация в Цюрих
Шато Бургозоне организира дегустация в
Цюрих, Швейцария, на която представи
новата си серия червени и бели вина.

Шато Бургозоне се
превърна в муза
Австрийски художник се вдъхнови от
гледката, която предлага Шато Бургозоне и
успя да пресъздаде една есенна приказка.

Шато Бургозоне Gold с
нова бутилка
Шато Бургозоне пуска част от високата си
серия в нов модел бутилка, която ще може
да закупите от нашите партньори в
следващите месеци.

Очаквайте през месец февруари:
Събития:
12-ти февруари 2015г. - Дегустация организирана от Severozapazenabg.com, която ще се проведе в
Ресторант/пекарна "Бонитас" на адрес София 1166, жк. София парк, търговска зона сграда 16В.
Началаен час на събитието - 19:00ч.

20-22 февруари 2015г. В съвместна инициатива за налагане на българското вино като продукт от
национално значение, Парадайз Център и Европейския Рицарски Орден на Виното – Консулат
България организираме Фестивал на Българското вино през месец Февруари 2015г. Инициативата
ще протече под формата на търговско и изложение, което ще се проведе в Парадайз Център през
периода 20 - 22 февруари 2015 г., вкл. Изложението ще бъде открито на 19 февруари от 18:00 ч. Ще
има редица съпътстващи тематични събития, като кулминацията на празника ще бъде
организирания от Европейски Рицарски Орден на Виното – Консулат България „Бал на виното“.
Инициативата ще протече под формата на търговско и изложение, което ще се проведе в Парадайз
Център през периода 20 - 22 февруари 2015 г., вкл. На изложението ще могат да се презентират
вината само на български винопроизводители.

Дегустации:
06.02.2015 17:00- 20:00ч.
Билла 101 бул. България 55
Билла 102 ул. Софийски герой 4
Билла 155 бул. Братя Бъкстон 96

07.02.2015 11:00- 14:00ч.
Билла 101 бул. България 55
Билла 102 ул. Софийски герой 4
Билла 155 бул. Братя Бъкстон 96
13.02.2015 17:00- 20:00ч.
Билла 101 бул. България 55
Билла 102 ул. Софийски герой 4
Билла 155 бул. Братя Бъкстон 96
14.02.2015 11:00- 14:00ч.
Билла 101 бул. България 55
Билла 102 ул. Софийски герой 4
Билла 155 бул. Братя Бъкстон 96
Очакваме ви!

Вино на месеца
По случай месецът на любовта и виното ви предлагаме да изненадате
любимия човек с една бутилка Chateau Burgozone Gold Marcelan
заедно с Задушено говеждо със зеленчуци. Виното, което ви препоръчваме,
се отличава с идеална бистрота, с жив и искрящ гранатово-червен цвят с
керемидени оттенъци. Ароматът е чист и комплексен, с много добър
интензитет и трайност. В него се долавят ухания на презрели черни горски
плодове (къпина и боровинка) много добре съчетани с ароматите на дъб,
ефирен дим, сладко и карамел. Вкусът е плътен, мощен, хомогенно
запълващ устата, с много добра дължина и чист плодов финал, напомнящ
ароматите на виното.

Съставки
(4 човека)
400 г говеждо месо
100 г зелен фасул
100 г зелен грах
1 морков
4 с.л. олио
2 с.л. брашно

Рецепта за приготвяне:
Месото се измива и нарязва на хапки. Запържва се
в предварително загрят тиган с половината от
предварително приготвената мазнина. Прибавят се
нарязаните на ситно зеленчуци и се добавя малко
гореща вода. За вкус се добавя сол и ястието се
оставя да се задуши на слаб огън. През това време в
отделен съд с останалото олио и брашно се
приготвя запръжка. Разрежда се с малко вода и се

сол

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

сипва във вече готовото ястие. Оставя се да ври още
3-4 минути, за да се смесят всички продукти и се
поднася.

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

