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За нас

Контакти

Н Ю З Л Е Т Ъ Р

Бургозоне 2019
Настъпи пролет! Птичките чуруликат весело и природата се събужда от
зимен сън. По случай настъпването на пролетта и празниците,
Бургозоне събужда сетивата с промоционални цени на най-хубавите ни
вина. Посрещнете празниците с чаша вино, обещаваща свежест,
приключения и полъх от Дунава!

Серия „Шато Бургозоне“ премиум с нов етикет
След 10 години модернизираме етикетите на
нашите вина от серията „Премиум”. За да
стимулираме всичките ви сетива, добавихме
осезаемо усещане на новия ни преден етикет.
Той подчертава лозята, които обграждат нашата
винарна по хълмовете на река Дунав. Тъй като
реката е централна за нашия тероар, ние я
подчертахме. И накрая, за всяко вино избрахме
деликатни цветове с блестящи ефекти, за да
отразяват по-добре слънчевата светлина, която
щедро залива нашите лозя.
Качеството е от решаващо значение за нас и
затова продължаваме да използваме по-тъмни
зелени бутилки, които предпазват вината от
слънчевата светлина. За да запазим аромата и
свежестта на нашите бели вина, решихме да
сменим корковата тапа с винтова капачка.
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Нов уебсайт и онлайн магазин на
Бургозоне
Нашият уеб сайт е основният ни интерфейс с
вас. Затова с удоволствие съобщаваме, че
нашият нов уебсайт е онлайн, с интерактивни
видеоклипове, виртуални обиколки, снимки и
филми. Можете да намерите резюме на нашата
философия, дейности и цялата информация,
свързана с нашите вина. Пускаме и нов онлайн
магазин където можете лесно да си изберете и
поръчате вина спрямо вашето меню или вкус.
Както винаги доставката е безплатна а
членовете на нашия фен клуб могат да се
възползват от допълнителни намаления до 15%.
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Организирани от Бургозоне

Честването на Трифон
Зарезан сред лозята на

Ексклузивен прием с
участието на Бургозоне и

Бургозоне
България | Февруари 2019

най-големите шата в
Бордо

За поредна година, по стар

Дюселдорф | Март 2019

български обичай, посрещнахме с

Тази година Бургозоне покани

песни, танци и вино нашия

своите партньорите на ексклузивен

професионален празник на лозарите

коктейл на 17 март, организиран в

и винарите, сред лозите на

партньорство с някои от най-

Бургозоне! Отдадохме почит към

известните Bordeaux Grands Crus

природата и нашия патрон и

Classés. По този повод Еми Маринова

защитник – Св.Трифон Зарезан,

от Бургозоне представи най-новите

отправихме молба за плодородие и

колекционни вина, новите реколти,

добро време, като символично

новата визия и новaта ни вина от

зарязахме лозовата пръчка.

местни сортове: Тамянка и

Посрещнахме нашите гости с

Есперанто.

домашна питка, варена кокошка и
бъклица с червено вино, като не
пропуснахме да нагостим и „царя на
лозята“. Пожелаваме си богата и
плодородна година и нека Св.Трифон
бди над лозето ни!

Бургозоне между шестте
най-добри вионета в света
според книгата „Грозде и
Вино“ на Оз Кларк
Един от най-известните винарски
експерти в света - Оз Кларк, написа в
книгата си "Грозде и вино", че виненият
сорт Вионие е "голяма надежда в
България", а Бургозоне е "водещият
производител на Вионие в България".
Книгата е световна класика за всеки
любител на виното според Wine
Spectator. В главата за Вионие в
книгата, Бургозоне е цитиран заедно с
шест от най-известните световни
производители като Guigal от Condrieux

и Yalumba в Австралия.
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Селекция от Шато Бургозоне
Нови реколти от “Шато Бургозоне“ Премиум които скоро ще можете да
поръчате от нашия онлайн магазин.

Вино от първи
местен сорт
грозде - Тамянка

Първото
Есперанто

Ново вино Форт
Бургозоне МЕРСИ

Тамянка е сорт грозде от

Името си получава от

МЕРСИ е купаж от МЕРло

семейството на зърна

остров Есперанто на река и СИра, които съчетахме

Мускат блан а петит грен, Дунав под Бургозоне.

в експлозивен и свеж

най-стария и най-фин

вкус. МЕРСИ е резултат от

мускат.

смесването на два
благородни сорта грозде.
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Участия на Бургозоне

„The dessert festival” в
Кипър обединява вино и
шоколад
Кипър | Януари 2019

Бургозоне на вечеря с Chef
Виктор Ангелов
България | Февруари 2019
Chef Виктор Ангелов избра да

В първите дни на 2019 г. вина от

поднесе на гостите в ресторанта си

Бургозоне бяха представени на

иконичното ни вино EVA. Chef

изложбата "The dessert festival",

Ангелов показа гастрономическите

където двата титана на изкушението

си умения пред гостите и впечатли и

се съпоставиха един срещу друг -

най-взискателните вкусове,

вино и десерти. Събитието се

приготвяйки неустоимо меню, като

проведе в хотел Хилтън, а

допълни ястията с компанията на

изложителите представиха

чаша от най-доброто ни бяло вино.

интересни свои творения. Нашите

На вечерята се заредихме с

почитатели в Кипър опитаха

позитивно настроение и поглезихме

различни комбинации от вино и

сетивата си. Припомняме, че Cuvée

шоколад и отнесоха топли спомени

Blanche EVA e фин бял бленд от

от това вкусно преживяване.

Шардоне, Вионие и Мускат.
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