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WEINGUT BRETZ

louis guntrum

H

W

istoria rodzinnej winnicy BRETZ rozpoczyna
się w 1721 roku. To wtedy, w samym sercu Rhe‑
inhessen zaczynają rozwijać się pierwsze winnice.
Dziś BRETZ nadal pozostaje rodzinną firmą, która
w dziewiątym pokoleniu, może z dumą spojrzeć na
trzy wieki tradycji winiarskiej. Ta tradycja jest ciągle
kontynuowana, a pasja i miłość do domu, wina i wino‑
rośli przeszły na kolejne pokolenia. Winnice są bogate
w różnorodne odmiany winorośli, z których powstaje
wiele niepowtarzalnych stylów wina. Połączenie wy‑
jątkowego usytuowania winnic, warunki klimatyczne
oraz wspaniały wkład ludzkiej pracy przynosi mi‑
strzowski efekt. Ich smak został wielokrotnie wyróż‑
niony w konkursach winiarskich na całym świecie.

1545 roku niemiecki cesarz Karl IV nadał
rodzinie Guntrum do dziś obowiązujący herb.
Do tego czasu było rzeczą niezwykłą, że rodzinie,
która nie należy do arystokracji zostało nadane godło.
Z zapisów z 1648 r. wynikało, że rodzina Guntrum
uprawia winorośle w mieście Worrstadt. W 1792 r.
podczas rewolucji francuskiej, lewy brzeg Renu stał się
częścią francuskiego terytorium państwa. Żeby unik‑
nąć francusko‑katolickiej rewolucji rodzina Guntrum
uciekła na prawy brzeg Renu i założyła w Benshe‑
im gospodę o nazwie „Pod słońcem”. Jednocześnie
uprawiali tam winnice, winiarnię i piwowarstwo.
W 1876 r. rodzina Guntrum rozpoczęła eksportować
wino za granicę. W 1909 r. Louis Jean George Guntrum
powrócił do Hesji Nadreńskiej. W Nierstein i Oppen‑
heim pozyskał miejsce do produkcji wina. W latach
1923/1924 rozbudowana została w Nierstein gospoda,
która do dziś jest siedzibą winnicy Louisa Guntrum.
W 2003 Louis Konstantin Guntrum jako członek 11 ge‑
neracji rodzinnego przedsiębiorstwa przejął rodzinną
uprawę winorośli. Jego głównym celem jest jedyna
w swoim rodzaju produkcja pełnowartościowych
win, które swoim specyficznym charakterem i au‑
tentycznością odzwierciedlają współczesny potencjał
odmian winorośli. Wino rodziny Guntrum od dzie‑
siątków lat ma niezmierne znaczenie w Niemczech
i na całym świecie. W ponad sześćdziesięciu pań‑
stwach ludzie rozkoszują się winem Louis Guntrum.

wina białe
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GUNTRUM
GEWURZTRAMINER
TROCKEN

Bretz CHARDONNAY
SPÄTLESE TROCKEN

um

premi

Wyrazisty charakter z deli‑
katnymi owocowymi aro‑
matami melona, brzoskwiń
i egzotycznych owoców.
Niezwykle bogaty, owocowy
smak a zarazem delikatny.
Barwa: Złoty, żółty
Polecane do: Białych
mięs, ryb, serów
Rodzaj: Wytrawne
Szczep: Chardonnay
Temp. podania: 10–12°C
Zawartość alkoholu: 12%

um

premi

Odkryjesz nektarynki, grejp‑
fruty, cytryny. Białe, wytrawne
wino, którego kosztowanie to
prawdziwa podróż smako‑
wa. Przy pierwszym łyku
ostre, mineralne, później
natomiast delikatne, owocowe
z miodowym finiszem. To
naprawdę bardzo dobre wino!
Barwa: Białe
Polecane do: Owoców
morza, sałatek, mięs
Rodzaj: Wytrawne
Szczep: Gewurztraminer
Temp. podania: 10°C
Zawartość alkoholu: 12%

BRETZ RIESLING
SPÄTLESE FEINHERB

BRETZ
MÜLLER‑THURGAU
FEINHERB
Poczujesz melonową po‑
marańczę, jabłka, gałkę
muszkatołową. Soczyste białe
wino. Ciekawie łączy w sobie
delikatne i pikantne akcen‑
ty. Świetnie komponuje się
z codziennymi posiłkami.
Barwa: Białe
Polecane do: Dań indyczych,
sałatek, serów
Rodzaj: Półwytrawne
Szczep: Müller Thurgau
Temp. podania: 6–8°C
Zawartość alkoholu: 11,5%

Wyczujesz jabłko i brzoskwi‑
nię. Ich aromaty są inten‑
sywne, tak jak intensywnie
przyjemny jest smak półwy‑
trawnego białego wina. Do‑
mieszka Rieslingu idealnie od‑
daje charakter i wyjątkowość
miejsca swego pochodzenia.
Barwa: Białe
Polecane do: Kuchni
azjatyckiej, kuchni włoskiej
Rodzaj: Półwytrawne
Szczep: Riesling
Temp. podania: 13–16°C
Zawartość alkoholu: 12%

wina białe
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BRETZ RIESLING
TROCKEN
Odkryjesz brzoskwinie, mo‑
rele, cytryny, zielone jabłka.
Tak różnorodna mieszanka
daje wyrazisty smak białego
wytrawnego wina. Warto wie‑
dzieć, że to wino jest klasycz‑
nym rieslingiem z niespotyka‑
nie przyjemną kwasowością.
Barwa: Białe
Polecane do: Dań
wegetariańskich, owoców
morza, ziemniaków
Rodzaj: Wytrawne
Szczep: Riesling
Temp. podania: 10–12°C
Zawartość alkoholu: 12%

BRETZ SCHEUREBE
SPÄTLESE
Poczujesz agrest, grejp‑
frut, marakuję. Aromaty
łączą się dając świeże
i odpowiednio przyjemnie
słodkie, białe wino. Jego
smak zostaje na długo.
Barwa: Białe
Polecane do: Serów
Rodzaj: Słodkie
Szczep: Scheurebe
Temp. podania: 8–10°C
Zawartość alkoholu: 9%

BRETZ SCHEUREBE
TROCKEN
Odkryjesz lekkie, owocowe
aromaty. To one równo‑
ważą słodkość i obniżają
kwasowość wina. Zdecydo‑
wanie docenisz moc jego
orzeźwienia w gorące dni.
Barwa: Białe
Polecane do: Kuchni
niemieckiej, kuchni
źródziemnomorskiej
Rodzaj: Wytrawne
Szczep: Scheurebe
Temp. podania: 10–12°C
Zawartość alkoholu: 10%

Guntrum Riesling
Poczujesz tropikalne owoce,
zielone jabłko, cytrusy i me‑
lon. Te różnorodne aromaty
łączą się w rieslingu. Efekt?
Doskonały. Harmonijne,
słodko‑kwaśne wino. Jego
orzeźwiający smak docenisz
szczególnie w upalne dni.
Barwa: Białe
Polecane do: Ryb, sałatek, sushi
Rodzaj: Półwytrawne
Szczep: Riesling
Temp. podania: 8–10°C
Zawartość alkoholu: 8,5%
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GUNTRUM SPÄTLESE

Guntrum Riesling
Trocken
Riesling to najbardziej
wszechstronny biały szczep
winorośli na świecie. Naj‑
lepsze rezultaty są osiągane
w umiarkowanym klimacie.
Znane z „Fausta” Goethego,
który wina z Nierstein zalicza
do najlepszych na świecie.
Idealnie zrównoważona recep‑
tura daje nam idealne wino
na imprezy, grilla i piknik czy
jako wieczorny towarzysz.

Poczujesz brzoskwinie i poma‑
rańcze, ananas i melon. Aro‑
maty owocowe łączą się, dając
słodkie, białe i lekkie wino.
Warto wiedzieć, że Spätlese
to niemiecka kategoria win
wysokiej klasy oznaczająca
tzw. późny zbiór. Naturalna
uprawa, znikome użycie
nawozów odzwierciedlają się
w pysznym smaku tego wina.
Barwa: Białe
Polecane do: Deserów,
potraw sycących
Rodzaj: Półsłodkie
Szczep: Kerner
Temp. podania: 8–10°C
Zawartość alkoholu: 11%

Barwa: Białe
Polecane do: Białych mięs,
owoce morza, dania z grilla
Rodzaj: Wytrawne
Szczep: Riesling
Temp. podania: 8–10°C
Zawartość alkoholu: 13%

LOUIS GUNTRUM
RIESLING DRY

LOUIS GUNTRUM
RIESLING
Riesling jest odmianą bardzo
aromatyczną, wyczuwalny
owocowy aromat zielonego
jabłka, brzoskwini, uwalnia
także aromaty grejpfruta oraz
gruszki. Idealnie orzeźwiający
Barwa: Białe
Polecane do: Ryb, sałatek, sushi
Rodzaj: Półwytrawne
Szczep: Riesling
Temp. podania: 8–10°C
Zawartość alkoholu: 9,5–11,5%

Odkryjesz brzoskwinie,
morele, gruszki. Niepozor‑
ne aromaty wiążą się, dając
wytrawne, białe wino. Chociaż
jest delikatne, jego smak
pozostanie z Tobą zdecydo‑
wanie na dłuższą chwilę.
Barwa: Białe
Polecane do: Makaronów,
mięsa, ryb, serów, słodkości
Rodzaj: Wytrawne
Szczep: Riesling
Temp. podania: 8–10°C
Zawartość alkoholu: 13%

wina czerwone
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Bretz
FRÜHBURGUNDER
RESERVE TROCKEN

um

premi

Frühburgunder reprezentuje
absolutną rzadkość, której nie
można zbierać każdego roku.
Jest to absolutne arcydzieło
skryte w szklanej butelce.
Pasuje do wykwintnych dań
mięsnych, ale także jako
najlepszy towarzysz niezapo‑
mnianej przygody. Dojrzewa
w małych dębowych beczkach.

Bretz SAINT
LAURENT BARRIQUE
TROCKEN

m
remiu

p

Barwa: Wiśniowo‑czerwony
Polecane do: Dziczyzny,
warzyw, serów
Rodzaj: Wytrawne
Szczep: Frühburgunder
Temp. podania: 10–12°C
Zawartość alkoholu: 14%

Wino Saint Laurent Barrique
QbA ze 100% Saint Laurent.
Świeci w szkle soczystymi
czerwieniami truskawek i je‑
żyn. Leżakowanie w beczkach
nadaje mu idealne połączenie
bogatych smaków czarnych
jagód ze szlachetnymi nutami
dębowego drewna. W ustach
można poczuć nutę wanilii.
Barwa: Czerwone
Polecane do: Mięs, szczególnie
do wołowiny, cielęciny
i wieprzowiny
Rodzaj: Wytrawne
Szczep: Saint Laurent
Temp. podania: 16–18°C
Zawartość alkoholu: 13,5%

bretz
spätburgunder
reserve trocken

um

premi

Wino ze szlachetnej czerwonej
winorośli, które jest wynikiem
bardzo słonecznej jesieni. Po
wycięciu części niedojrzałych
winogron latem, pozostałe
owoce winorośli zostają późno
zebrane by mogły osiągnąć
ostateczną dojrzałość. Wi‑
norośl nie obradza każdego
roku, więc wino jest rzadkim
rarytasem. Wino, które nie
pozwoli o sobie zapomnieć.
Barwa: Ciemna czerwień
Polecane do: Czerwonych mięs
Rodzaj: Wytrawne
Szczep: Spätburgunder
Temp. podania: 17–20°C
Zawartość alkoholu: 13,5%

Bretz
Spätburgunder
Spätlese mild

um

premi

Pełnowartościowy i wyjątkowo
pyszne wino, prezentuje się
lekko i owocowo z subtelnymi
aromatami przypominający‑
mi migdały, dojrzałe jagody
i świeże porzeczki. Jego sło‑
dycz i niebagatelny aromat nie
pozwolą o sobie zapomnieć.
Barwa: Rubinowa czerwień
Polecane do: Makaronów,
serów, deseów,
czerwonych mięs
Rodzaj: Słodkie
Szczep: Spätburgunder
Temp. podania: 15–16°C
Zawartość alkoholu: 8,5%

wina czerwone
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Bretz CABERNET
SAUVIGNON &
MERLOT BARRIQUE
TROCKEN
Bretz
SPÄTBURGUNDER
SPÄTLESE TROCKEN

p

m
remiu

Jasny rubinowy kolor. Poczu‑
jesz aromat świeżych porze‑
czek, migdałów i dojrzałych
jagód. Smak pełny, delikatnie
słodki, lekki i owocowy.
Wino, które przekonuje
harmonią. Leżakowane
przez 12 miesięcy w małych
dębowych beczkach. Zachwyci
nie jedno podniebienie!
Barwa: Jasny rubinowy kolor
Polecane do: Mięs, dań z grilla
Rodzaj: Wytrawne
Szczep: Spätburgunder
Temp. podania: 18–20°C
Zawartość alkoholu: 13,5%

um

premi

To pełne, czerwone wino jest
prawdziwym odkryciem dla
konesera czerwonego wina.
Widok silnie ciemnofioletowej
czerwieni uwodzi zmysły.
Dominują aromaty porzeczek,
jagód oraz śliwek, uzupełnione
nutami palonego espresso
i karmelu. Odzwierciedla
długie i intensywne aromaty!
Barwa: Miedziana czerwień
Polecane do: Ryb, serów,
makaronów, dziczyzny
Rodzaj: Wytrawne
Szczep: Cabernet
Sauvignon, Merlot
Temp. podania: 17–18°C
Zawartość alkoholu: 14%

BRETZ DORNFELDER
TROCKEN

BRETZ DORNFELDER
FEINHERB
Poczujesz jeżyny i czarne
porzeczki. Idealnie współgrają
z naturalną wytrawnością
wina, jednocześnie dając
słodko‑kwaśny posmak. De‑
likatne i świeże – po prostu.
Barwa: Czerwone
Polecane do: Białych
mięs, serów
Rodzaj: Półwytrawne
Szczep: Dornfelder
Temp. podania: 13–16°C
Zawartość alkoholu: 12%

Odkryjesz aromat dojrzałych
jagód. Owoce mocno współ‑
grają z wytrawnością czerwo‑
nego wina, dając początkowo
ostry z czasem przechodzą‑
cy w delikatny smak.
Barwa: Czerwone
Polecane do: Mięsa
Rodzaj: Wytrawne
Szczep: Dornfelder
Temp. podania: 16–18°C
Zawartość alkoholu: 12,5%

wina czerwone
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BRETZ REGENT
ROTWEIN
Poczujesz dojrzałe jeżyny,
cynamon, wiśnie. Mimo tak
mocnego aromatu – wino
jest bardzo lekkie. Ta połą‑
czenie doceniane jest przez
wielbicieli czerwonego wina.
Barwa: Czerwone
Polecane do: Serów
Rodzaj: Słodkie
Szczep: Regent
Temp. podania: 12–16°C
Zawartość alkoholu: 8,5%

Bretz SAINT
LAURENT TROCKEN
Rubinowa czerwień świe‑
ci drobną kroplą w szkle
i pachnie cudownie bogato
po palisandrze, fiołkach
i wiśniach. Pyszny już w za‑
pachu. Dzięki delikatnym
owocowym smakom, wino
jest prawdziwą niespodzian‑
ką w kieliszku. Przygotuj się
na wielką przyjemność!
Barwa: Rubinowa czerwień
Polecane do: Czerwonych
mięs, grilla
Rodzaj: Wytrawne
Szczep: Saint Laurent
Temp. podania: 16–18°C
Zawartość alkoholu: 13%

Cabernet
Sauvignon
Vin de France
Odkryjesz owoc i liście czarnej
porzeczki, odkryj… paprykę.
To niecodzienne połączenie
jest charakterystyczne dla
cabernet sauvignon. Wyra‑
zisty smak to efekt nie tylko
zaskakujących aromatów, ale
również długiego, kilkulet‑
niego dojrzewania w butelce.
Barwa: Czerwone
Polecane do: Grillowanego
mięsa, serów
Rodzaj: Wytrawne
Szczep: Cabernet
Temp. podania: 16–18°C
Zawartość alkoholu: 13%

GUNTRUM
DORNFELDER
LIEBLICH
Poczujesz mieszankę owoco‑
wych smaków. To czerwone,
słodkie wino, które może
Cię zaskoczyć lekkością.
A dodatkowy zachwyt niech
wzbudza głęboki, wiśniowy
kolor. Niezwykły smak!
Barwa: Czerwone
Polecane do: Dziczyzny,
pieczeni, serów
Rodzaj: Słodkie
Szczep: Dornfelder
Temp. podania: 14–16°C
Zawartość alkoholu: 10,5%

wina czerwone/różowe/szampany
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Bretz
Spätburgunder
halbtrocken
Miękki i delikatny na podnie‑
bieniu z niewielką nutą słody‑
czy dojrzałych owoców wiśni
czy śliwki wraz z towarzyszącą
im delikatną pikanterią.
Długi i harmonijny smak nie
pozwoli o sobie zapomnieć.

GUNTRUM
DORNFELDER
TROCKEN
Wyczujesz czarną porzeczkę,
wiśnie, leśne jagody. Poznaj
czerwone, wytrawne wino
o mocnym aromacie. Skąd
mocny aromat? To efekt
dojrzewania wina w becz‑
kach z wyselekcjonowanego
dębu. Zauroczysz się nim!

Barwa: Rubinowa czerwień
Polecane do: Wołowiny
i cielęciny, dziczyzny,
sera i makaronu
Rodzaj: Półwytrawne
Szczep: Spätburgunder
Temp. podania: 15–17°C
Zawartość alkoholu: 12%

Barwa: Czerwone
Polecane do: Dań
z sosami, mięs
Rodzaj: Wytrawne
Szczep: Dornfelder
Temp. podania: 14–18°C
Zawartość alkoholu: 12,5%

Guntrum AK Rose`
Sparkling

BRETZ
SPÄTBURGUNDER
ROSE
Poczujesz zaskakującą mie‑
szankę owoców. Ich aromat
współgra z wytrawnością
wina, dając nietuzinkowy,
słodko‑kwaśny smak. Przy‑
jemnie degustuje się to różowe
wino w letnie, ciepłe wieczory.
Barwa: Różowe
Polecane do: Kurczaka,
owoców morza, ryb, sałatek
Rodzaj: Półwytrawne
Szczep: Spätburgunder
Temp. podania: 6–8°C
Zawartość alkoholu: 11%

um
premi

Guntrum AK cechujący się
delikatnością – kolor róży,
radosne bąbelki i niebagatelny
smak! Rześki, harmonijny,
elegancki smak na długo
zostanie w pamięci. Idealny
jako aperitif, doskonały do
delikatnych przekąsek, sałatek.

szampany
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Louis Guntrum
Sekt Trocken

um

premi

Brzoskwinia połączona z za‑
skakująco pysznym aromatem
zielonych jabłek, daje się
poznać w tym wyjątkowym
wytrawnym szampanie.
Bardzo odświeżający smak
da się lubić nie tylko w letnie
dni. Bezgranicznie elegancki!

Guntrum
Riesling Brut

m

u
premi

Wzbudzający zachwyt kolor,
elegancka pełnia i delikat‑
na perlage, jak i posmak
owoców, takich jak morela czy
cytryna, dostarcza niezwy‑
kłego przeżycia smakowego.
Idealnie pasuje również do
owoców. Zachwyć się nim!

BRETZ SECCO
Weiss Trocken
To świeże wino musujące
oznacza musującą radość
życia. Delikatne nuty cy‑
trusów, zielonego jabłka
i agrestu doprowadzą każde
podniebienie do zachwytu.
Te wspaniałe owocowe smaki
są uwodzicielskie dla podnie‑
bienia i oferują orzeźwiającą
przyjemność z picia. Idealny
jako owocowy aperitif schło‑
dzony w 9°C. Wypróbuj także
z odrobiną syropu malino‑
wego lub z czarnego bzu!

Bretz Secco
Trocken Rose
Jasna róża prezentująca się
w szkle, delikatny aromat
dojrzałych truskawek i malin,
zachwyci każde podniebienie
i zachęci do kolejnego łyku.
Idealnie orzeźwiający nie
tylko w upalne dni. Ciesz
się świeżym rosé‑secco jako
owocowy aperitif, dobrze
schłodzony w 9° C. Secco Rosé
jest zawsze dobrym wyborem.

o firmie

Dobre wino
wyraża charakter
miejsca, z którego pochodzi
oraz ludzi, którzy je stworzyli

Z

przyjemnością oddajemy na Państwa ręce nowy
katalog. Jesteśmy pewni, że prezentowane wina
znajdą uznanie wśród wielu odbiorców, ponieważ
ich dobór jest wynikiem zdobytego doświadczenia
funkcjonowania na rynku jako importer i dystrybutor.
Firma Wina Reńskie powstała w 2009 roku, dzię‑
ki nawiązaniu współpracy z winnicami znajdują‑
cymi się na brzegach Renu, które są zaliczane do
najlepszych w Niemczech. To dzięki wieloletniej
współpracy z winnicami Louis Guntrum oraz Ernst
Bretz mamy możliwość przybliżyć Państwu smak
tych wspaniałych win w konkurencyjnych cenach.
Nasza fachowość i zaangażowanie zaowocowały
już zaufaniem wielu zadowolonych odbiorców in‑
dywidualnych, firmowych czy z sektora HoReCa.
Dzieląc się z Państwem naszą fascynacją i pasją
do wina proponujemy imponujący asortyment.
Nasza oferta jest stale wzbogacana o nowe cieka‑
we propozycje. Nasz asortyment zawiera zarów‑
no wina tradycyjne, ale też wyselekcjonowane,
produkowane w ilościach limitowanych. Nie bez
powodu nasze wina zdobywają liczne nagrody
w międzynarodowych konkursach winiarskich.
Oferujemy również wina w okolicznościowych butel‑
kach o pojemościach 1500 ml, 3000 ml czy 5000 ml.
Świadczymy również usługi cateringowe związane
z degustacjami win, wykonujemy okolicznościowe
zestawy prezentowe, w tym zestawy świąteczne.
Zapraszamy również na naszą stronę inter‑
netową, gdzie mogą Państwo dokonać za‑
kupu win bez wychodzenia z domu:
www.renskie.pl
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tel.: +48 696 926 165
tel.: +48 505 741 649
e-mail: wina@renskie.pl
42-700 Lubliniec, ul. Pokoju 48
nip 575 189 84 41
www.renskie.pl

