
- KARTA WIN - 

Jaworek Slinger 2015
Wino białe wytrawne - Szczep: riesling - Alkohol: 12%

Wino nie zawsze goszczące w ofercie Winnic Jaworek. Owoce tej szlachetnej odmiany późno dojrzewając wymagają poza słoneczną 
aurą również długiej i zimnej fermentacji. Uzyskujemy wówczas lekkie, orzeźwiające wino z aromatem zielonych jabłek, 

gdzie delikatnie wyczuwalna kwasowość wyostrza smak oparty przede wszystkim na bazie owoców cytrusowych. 
Doskonale jako aperitif współgra z daniami na bazie kremowych zup, ryb, białego mięsa. 

Nagrody: 
Brązowy medal II Międzynarodowy Konkurs Win TUCHOVINICONTEST 2017

butelka (750 ml) - 50 zł
kieliszek (120 ml) - 10 zł
degustacja (50 ml) - 5 zł

Jaworek Chatone 2015
Wino białe wytrawne - Szczep: chardonnay - Alkohol: 13%

Białe wino uzyskane z najbardziej rozpoznawalnej na świecie białej odmiany winorośli szlachetnej. 
Selekcja owoców, której celem jest wyselekcjonowanie najbardziej dojrzałych gron, umożliwia nam przeprowadzenie

 fermentacji malolaktycznej, która ostatecznie łagodzi i układa wino w harmonijną równowagę pomiędzy kwasowością, a smakiem jabłka, 
ananasa, owoców cytrusowych, z wyczuwalnymi białymi kwiatami. Delikatna słodycz współgra z kuchnią opartą na rybach, 

owocach morza, serach kozich bądź serach miękkich i półtwardych.

butelka (750 ml) - 50 zł
kieliszek (120 ml) - 10 zł
degustacja (50 ml) - 5 zł



Jaworek Slinger XVI 2016
Wino białe wytrawne - Szczep: riesling, solaris - Alkohol: 11,5%

Jaworek Slinger XVI, białe wino jak co roku niepowtarzalne, zróżnicowane w swym charakterze. Wymagająca i późno 
dojrzewająca szlachetne odmiana winorośli za każdym razem pozwala na uzyskanie wyjątkowego wina, tym razem pełniejszego, 

ale mimo to lekkiego i orzeźwiającego, o zrównoważonej kwasowości, aromacie świeżych zielonych owoców, 
tradycyjnie komponujące się z daniami na bazie ryb, białego mięsa, lekkich sałat. 

Nagrody: 
Srebrny medal IV Międzynarodowy Konkurs Win TUCHOVINICONTEST 2019

butelka (750 ml) - 50 zł
kieliszek (120 ml) - 10 zł
degustacja (50 ml) - 5 zł

Jaworek Miner 2017
Wino białe wytrawne - Szczep: gewürztraminer - Alkohol: 12,5%

Gewürztraimner to białe wino, klasyczne w kategorii win o głębokiej złotej barwie oraz wyrazistych i rozpoznawalnych aromatach, 
w tym przypadku dojrzałych owoców, miodu, z kwiatowymi, głównie różanymi akcentami. Wino krągłe, wyważone, bogate w smaku, 

z którym doskonale skomponują się dania pikantne, oparte na białym mięsie oraz sery pleśniowe. Świetny wybór jako aperitif. 

Nagrody: 
Złoty medal Międzynarodowy konkurs win Galicja Vitis 2019 

Brązowy medal Międzynarodowy Konkurs Win Carpatia Vini Kombornia 2019

butelka (750 ml) - 74 zł
kieliszek (120 ml) - 15 zł
degustacja (50 ml) - 6 zł

Jaworek Piano XVII 2017
Wino białe wytrawne - Szczep: pinot gris - Alkohol: 13,5%

Wino białe choć wytworzone z niezwykłych szaro-różowych gron szlachetnej odmiany winorośli, które zachwyca dojrzałymi 
aromatami gruszki, brzoskwini, na finiszu lekko orzechowym akcentem, nadającymi winu delikatnej cielistości oraz głębokiej barwy. 

Zrównoważona cytrusowa kwasowość wina świetnie skomponuje się z lekkimi sałatami, serami, daniami z ryb, 
nie wykluczając go jako doskonałego aperitifu.

butelka (750 ml) - 74 zł
kieliszek (120 ml) - 15 zł
degustacja (50 ml) - 6 zł



Jaworek Pinot Gris 2018
Wino białe wytrawne - Szczep: pinot gris - Alkohol: 12%

Pinot Gris, białe wino z klasycznej odmiany Vitis Vinifera, które otwiera przed nami gamę kwiatowych oraz owocowych aromatów
 dojrzałych jabłek, gruszek, cytrusów. Pełne oraz krągłe z jasnozłotymi refleksami w barwie. Usta treściwe i owocowe

 z wyczuwalną nutą orzechów. W połączeniu z drobiem, makaronem czy twardymi serami, 
na pewno spełni oczekiwania wielbicieli tego znakomitego szarego pinota.

butelka (750 ml) - 75 zł
kieliszek (120 ml) - 15 zł
degustacja (50 ml) - 6 zł

Jaworek Solaris 2018
Wino białe wytrawne - Szczep: solaris - Alkohol: 12,5%

Solaris, lekkie, orzeźwiające oraz aromatyczne białe wino. W nosie wyczuwalne dojrzałe owoce ananasa oraz grejpfruta. 
Pełny słońca rocznik 2018 podkreślił walory smakowe tej lubiącej chłodniejszy klimat i wcześnie dojrzewającej odmiany, 
podbijając wyraźnie wyczuwalne nuty owocowe oraz miodowe. Nasycona jasnosłomkowa barwa charakteryzuje to wino, 

które może być doskonałym aperitifem bądź niezobowiązującym towarzyszem lekkiej kuchni.

butelka (750 ml) - 65 zł
kieliszek (120 ml) - 13 zł
degustacja (50 ml) - 6 zł

Jaworek Riesling sur lie 2018
Wino białe wytrawne - Szczep: riesling - Alkohol: 12,5% - Dojrzewanie: metoda Sur Lie 4-mc

Riesling, nazywany królem białych odmian Vitis Vinifera prezentuje szeroką gamę kwiatowych i owocowych aromatów między innymi jabłek, 
brzoskwiń czy gruszek. Długie, gorące lato zapewniło tej późno dojrzewającej odmianie wszystkie warunki niezbędne do uzyskania 

najlepszych możliwych parametrów, które dały winu bogaty, pełny smak, zrównoważoną owocową kwasowość, świeżość oraz elegancję. 
Wino pewne w połączeniu z drobiem, rybą, makaronem jak również solo. 

Nagrody: 
Srebrny medal Międzynarodowy konkurs win Cuvée2020 Ostrava 

Srebrny medal VI Konkurs Polskich Win Jasło 2019

butelka (750 ml) - 78 zł
kieliszek (120 ml) - 15 zł
degustacja (50 ml) - 6 zł



Jaworek Miner XVI 2016
Wino białe półwytrawne - Szczep: gewürztraminer, riesling - Alkohol: 13%

Białe wino o wyraźnej złotej barwie, będące wynikiem kupażu dwóch skrajnie różnych odmian winorośli szlachetnej, 
niezwykle aromatycznej, o kwiatowych tonach oraz chłodnej w stylu, wyrazistym nosie zielonych owoców, późnej odmiany. 

Wino eleganckie, pełne, przyjemna kwasowość nadaje mu lekkości i świeżości, miękkie na finiszu. Odnajdzie się w połączeniu z pasztetami, 
drobiem z aromatycznymi sosami oraz pikantnym ragout. 

Nagrody: 
Srebrny medal III Międzynarodowy Konkurs Win TUCHOVINICONTEST 2018 

Srebrny medal V Konkurs Polskich Win Jasło 2018

butelka (750 ml) - 50 zł
kieliszek (120 ml) - 10 zł
degustacja (50 ml) - 5 zł

Jaworek Moska XVI 2016
Wino białe półwytrawne - Szczep: muscat ottonel, solaris, gewürztraminer - Alkohol: 13%

Moska XVI – białe wino, które intryguje wyrazistym aromatem, będącym cechą wyróżniającą przedstawicieli tej klasycznej, 
uprawianej od wieków odmiany winorośli szlachetnej. Wyczuwalne nuty różane, owoców tropikalnych takich jak liczi oraz mango, 
a nawet delikatnie miodowe nadają winu niepowtarzalny charakter. Z jednej strony lekkie, ale o pełniejszej, dojrzalszej strukturze 

i odrobinę słomkowej barwie,  pozostawia długi i przyjemny posmak. Warte serwowania w towarzystwie białych ryb, 
południowych owoców, dań opartych na bazie aromatycznych ziół i przypraw, ale również jako przyjemny aperitiff. 

Nagrody: 
Srebrny medal VIII Ogólnopolski Konkursu Win o Grand Prix  2017 

Brązowy medal V Konkurs Polskich Win Jasło 2018

butelka (750 ml) - 50 zł
kieliszek (120 ml) - 10 zł
degustacja (50 ml) - 5 zł

Jaworek Solaris Orange 2018
Wino białe wytrawne - Szczep: solaris - Alkohol: 10%

Wino ze szczepu Solaris uzyskało bursztynową barwę w wyniku długiej fermentacji białych winogron w kontakcie ze skórkami. 
Proces ten podkreślił strukturę, wydobywając aromaty dojrzałych jabłek, miodu, a nawet piwa. Wyczuwalne taniny dodały szorstkości, 

zaakcentowały wytrawny charakter i pełny, herbaciany smak oraz delikatne słonawe zakończenie. 
Ta złożoność pozwala na prawie nieograniczone możliwości doboru wina do potraw.

butelka (750 ml) - 98 zł



Jaworek Monare 2016
Wino czerwone wytrawne - Szczep: monarch, regent - Alkohol: 12,5% - Dojrzewanie: 12-mc beczka dębu us/fr

Czerwone wino, po raz pierwszy w ofercie naszej Winnicy, powstałe z odmiany, która po kilku latach osiągnęła dojrzałość plonując obficie. 
Efektem jest lekkie, owocowe wino obdarzone nutą dębowej beczki, która nadała pewnej łagodności i harmonii. W ustach wyraźny smak 

dojrzałej czereśni oraz jeżyny. Doskonałe w towarzystwie kaczki oraz miękkich serów. 

Nagrody: 
Złoty medal Międzynarodowy Konkurs Win Carpatia Vini Kombornia 2019
Złoty medal III Międzynarodowy Konkurs Win TUCHOVINICONTEST 2018 

Srebrny medal IX Ogólnopolski Konkurs Win Grand Prix – Winobranie 2018 

butelka (750 ml) - 50 zł
kieliszek (120 ml) - 10 zł
degustacja (50 ml) - 5 zł

Jaworek Pino-re XVII 2017
Wino czerwone wytrawne - Szczep: pinot noir - Alkohol: 12,5% - Dojrzewanie: 19-mc beczka dębu us/fr

Pino-re XVII, czerwone wino ze szlachetnej, a zarazem kapryśnej oraz trudnej w uprawie odmiany Vitis Vinifera urzeka lekkością, 
owocową świeżością, aromatem wiśni, porzeczki, delikatnie muśnięte dębiną. Łagodna struktura, będąca efektem fermentacji 

malolaktycznej przeprowadzonej w dębowych beczkach barrique plasuje wino w ścisłej czołówce. 
Klasyczne, elastyczne w doborze do potraw, doskonale smakuje w połączeniu z kaczką, tłustymi rybami, miękkimi serami. 

Nagrody: 
Brązowy korek Konkurs Winiarski Polskie Korki 2019 
Brązowy medal VI Konkurs Polskich Win Jasło 2019

butelka (750 ml) - 82 zł
kieliszek (120 ml) - 16 zł
degustacja (50 ml) - 6 zł

Jaworek Roesler 2017
Wino czerwone wytrawne - Szczep: roesler- Alkohol: 13,5% - Dojrzewanie: 19-mc beczka dębu us/fr

Roesler, czerwone wino o intensywnej, ciemno rubinowej barwie. Początkowo ziemisty, nieco zielny aromat z czasem łagodnie nabiera 
przyjemnych nut jeżyn, porzeczki, słodkiej wiśni, które odnajdziemy również w smaku. Wyczuwalne tony korzenne, delikatna cierpkość 

nadają winu spory potencjał do dłuższego leżakowania. Obecność tanin umożliwia łączenie wina przede wszystkim
 z daniami mięsnymi, wołowiną oraz dziczyzną. 

Nagrody: 
Drugie miejsce VI Święto Sera i Wina. Spotkanie Regionów 2019 

Brązowy medal XI Konkurs Polskich Win i Cydrów o Medal ENOEXPO 2019

butelka (750 ml) - 76 zł
kieliszek (120 ml) - 15 zł
degustacja (50 ml) - 6 zł



Jaworek Monarch 2017
Wino czerwone wytrawne - Szczep: monarch - Alkohol: 13% - Dojrzewanie: 19-mc beczka dębu us/fr

Monarch, czerwone wino o intensywnej pełnej barwie, które starzone w dębowych beczkach przybrało ich charakter w nieco 
dymnym aromaciez nutą wanilii oraz korzennych przypraw, tłumiąc lekko wyczuwalne owocowe tony wiśni oraz jeżyn.           

Wyraźne taniny równoważą smaki zielne, nieco pestkowe. 
Dobry towarzysz dań na bazie wołowiny, serów półtwardych, dziczyzny.

Nagrody: 
Złoty medal XI Konkurs Polskich Win i Cydrów o Medal ENOEXPO 2019

butelka (750 ml) - 70 zł
kieliszek (120 ml) - 10 zł
degustacja (50 ml) - 5 zł

Jaworek Miodowe
Wino sołdkie - Szczep: riesling, phoenix - Alkohol: 14% - Dojrzewanie: beczka dębu us/fr

Stworzyliśmy dla Państwa unikatową recepturę opartą jedynie na wykorzystaniu różnych gatunków wysokiej jakości miodów
 pszczelich oraz soków gronowych pozyskiwanych z winorośli szlachetnej Vitis Vinifera. Dbałość o wysoką jakość użytych surowców, 

długa fermentacja brzeczki miodowo-gronowej, wielomiesięczne dojrzewanie miodu w dębowych beczkach pozwoliły nam na uzyskanie 
niepowtarzalnego, nieco innego w stylu trunku. 

Nagrody: 
Złoty medal VIII Ogólnopolski Konkursu Win o Grand Prix – Winobranie 2017 Champion 

Złoty medal IV Konkurs Polskich Win Jasło 2017 
Srebrny medal Międzynarodowy konkurs win Cuvée2018 Ostrava 

Srebrny medal V Konkurs Polskich Win Jasło 2018

butelka (500 ml) - 74 zł
kieliszek (50 ml) - 8 zł


