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Пино ноар на Бургозоне е 
сложно тероарно вино на 
кръстопътя между Стария 
и Новия свят. Ето някои от 
причините, които правят 

нашия Пино Ноар уникален 
и защо и защо го харесваме толкова много:

Разположени на върха на льосови хълмове, нашите лози с Пино ноар имат най -добрата 
гледка в България, с изглед към Румъния, остров Есперанто и красивия меандър на река 
Дунав. Всички наши лози се берат ръчно и само най -доброто грозде се избира от този 
труден, чувствителен и ниско-добивен сорт грозде.

Пино ноар на Бургозоне е нашият посланик на Дунавския тероар. А ето с какво се 
характеризира той:

      - близостта до река Дунав, която запазва свежестта на виното;
      - не      - неговата льосова почва, която допринася за по -плодови и свежи вина;
      - умерено хладният климат в Северна България, който придава на нашия Пино ноар    
        характерна елегантност.

Пино ноар на Бургозоне е многопластово вино. Бургозоне притежава 4 различни клона на 
Пино ноар в лозята си. Всеки клон се винифицира отделно, за да се извлече неговата 
типичност и след това се смесва, за да се добави неговата специфичност. Клон 777 добавя 
цвета и танините, клон 828 елегантността, 943  структурата и 114  ароматите.

ПочерПочеркът на Пино ноар на Бургозоне е между стила на Новия и Стария свят. Нашият Пино 
ноар има цвета и плодовитоста на вината от Новия свят и елегантността и свежестта на 
вината от Стария. Енолозите ни практикуват минимална намеса по време на винификацията 
за да получат най -добрия израз на нашия тероар;

Пино ноар на Бургозоне е комплексно вино с аромати на горски плодове като дива ягода, 
малина, касис и череша. Льосовата почва добавя някои уникални аромати на слива, 
ликорис и екзотични подправки.

Пино нПино ноар се характеризира със стила СПФ на Бургозоне - свеж, плодов и фин и 
представлява едно от най -добрите вина за съчетаване с храна. Независимо дали е леко 
охладен или на стайна температура, нашият Пино ноар ще пасне на най -изисканите ви 
ястия като риба, патица, месни ястия, вегетариански ястия или дори шоколадови десерти.

Пино Ноар е нашето най -изнасяно червено вино и ние сме щастливи, че съблазни 
ценителите на вино от четири континента по света.
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Защо Пино Нар на Бургозоне е уникално?

Pinot Noir 
clone 777

Pinot Noir 
clone 828

Pinot Noir 
clone 114

Pinot Noir 
clone 943


