
 ДОМЕЙН ТРИФОНОВ ДОМЕЙН ТРИФОНОВ
Винарска ИзбаВинарска Изба

ОФЕРТА
Представяме, Ви продуктите на винарска изба „ДОМЕЙН ТРИФОНОВДОМЕЙН ТРИФОНОВ” 

както следва:

TRIFTY – WHITE COLLECTION, 0,750мл/бут. 

 Колекция бели вина Единична цена без ДДС: 5,00 лв.
сорт

МИСКЕТ

Виното се представя със сламенно жълт цвят, приятен фин 
мискетов аромат допълнен от плодови и цветисти нотки. 
Хармоничен вкус, елегантно тяло, с много свежест, добра 
структура и дължина.

TRIFTY – RED COLLECTION, 0,750мл/бут. 

 Колекция червени вина Единична цена без ДДС: 5,00 лв.
 сорт

КАБЕРНЕ СОВИНЬОН

Червено сухо вино с интензивен рубинено - червен цвят. 
Подчертан сортов аромат с нюанси на череша, вишна и червени 
горски плодове.

МЕРЛО

Червено сухо вино с интензивен червен цвят и рубинени оттенъци. 
Подчертан сортов аромат с нюанси на червени плодове и 
подправки.

SELDOM, 0,750мл/бут. .

сорт
ТРАМИНЕР & СОВИНЬОН БЛАН Единична цена без ДДС: 5,00 
лв

Купаж с искрящ сламест-жълт цвят, средно интензивен аромат, 
показващ съчетание от типично сортови аромати, цветисти нотки и 
тропически плодове. Интересен вкус с мека свежест и дълъг 
финал.

КАБЕРНЕ & МЕРЛО Единична цена без ДДС: 6,00 лв

Резерва

Купаж от подбрани партиди 70% Мерло и 30% Каберне совиньон, 
съхранявани 6 месеца в нови дъбови бъчви тип „барик”. Виното се 
характеризира с интензивен червен цвят и рубинени отенъци. 
Подчертан сортов аромат с нюанси на червени плодове и 
подправки. Хармоничен плодов вкус, плътно тяло, добра структура, 
приятен и дълъг финал.

ЗА КОНТАКТИ: +359 (0)2 988-02-59; 
+359 (0)888 50 34 78; +359 (0)887 51 49 05;



 ДОМЕЙН ТРИФОНОВ ДОМЕЙН ТРИФОНОВ
Винарска ИзбаВинарска Изба

TRIFONOFF WINERY – ПРЕМИУМ РЕЗЕРВИ – 12 МЕСЕЦА БАРИК КЮВЕ, 0,750мл/бут. 

Единична цена без ДДС: 8,00 лв.

сорт
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН (ограничена серия 4000 бутилки)

Вино получено от специално селекционирани партиди ръчно набрано грозде сорт „Каберне 
совиньон”. Насажденията се намират в с. „Виноградец”

PREMIUM OAK (първо зареждане на бъчвите)

Отлежаване: 12 месеца дъбови бъчви Барик, 225 литра

Виното се характеризира с интензивен жив рубинено-червен цвят. Подчертан сортов аромат с 
атака от дъб, подправки и нюанси на череша, вишна и червени горски плодове нежно съчетани 
с . Хармоничен и богат вкус, плътно и меко тяло, приятен и запомнящ се финал.

МЕРЛО (ограничена серия 4000 бутилки)

Вино получено от специално селекционирани партиди ръчно набрано грозде сорт „Мерло”.

Насажденията се намират в с. „Виноградец”

PREMIUM OAK (първо зареждане на бъчвите)

Отлежаване: 12 месеца дъбови бъчви Барик, 225 литра

Виното се характеризира с интензивен червен цвят и рубинени оттенъци. Подчертан сортов 
аромат с атака от дъб, ванилия, пипер, нюанси на червени плодове. Хармоничен плътен, 
плодов вкус, структурно тяло, приятен и дълъг финал.

КОЛЕКЦИОНЕРСКА СЕРИЯ ОТ ДВЕСТА БУТИЛКИ С УНИКАЛЕН НОМЕР И ЕТИКЕТ С 
КАРТИНИ НА ХУДОЖНИКА АНДРЕЙ ЯНЕВ

ГЕВЮРЦ ТРАМИНЕР & СОВИНЬОН БЛАН, 0,750мл/бут. Ед. цена без ДДС: 10,00 лв.

КАБЕРНЕ СОВИНЬОН, ПРЕМИУМ РЕЗЕРВА, 0,750мл/бут. Ед. цена без ДДС: 12,00 лв.
МЕРЛО, ПРЕМИУМ РЕЗЕРВА, 0,750мл/бут. Ед. цена без ДДС: 12,00 лв.

Наливни вина:

обем Единична цена/за 1 литър 
без ДДС

ТРАМИНЕР 3 или 5 литра 3.5 лв.
МИСКЕТ 3 или 5 литра 3.5 лв.
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН 3 или 5 литра 4 лв.
МЕРЛО 3 или 5 литра 4 лв.

ЗА КОНТАКТИ: +359 (0)2 988-02-59; 
+359 (0)888 50 34 78; +359 (0)887 51 49 05;


