
Ние, от семейна винарна БРАТАНОВ, правим вината 
си с дълбокото осъзнаване, че те не са просто 
напитка, а резултат от една магична трансформация 
- природните енергии на земята, слънцето, водата и 
вятъра, концентрирани в гроздовите зърна и след 
това - претворени с уменията и любовта на човека 
във Вино... 

За нас е изключително важен произходът на 
гроздето и начинът му на отглеждане. Вината 
с марката БРАТАНОВ се произвеждат само 
от собствените ни лозя, разположени върху 
слънчевите хълмове на мистичния Южен Сакар. 
Стараем се да използваме щадящи практики  
и да се намесваме минимално, както на лозето,  
така и в избата.

Ние сме първата и засега единствена българска 
изба, която от реколта 2016-а ферментира 
всичките си вина с “дивите” дрожди - естествената 
микрофлора от лозето! Затова и нашите вина 
оставят усещане за автентичност, топлота и 
характерна индивидуалност, или, както с любов  
ги наричаме, “ВИНА С ХАРАКТЕРОАР”.

Скъпи Приятели и Партньори,

В навечерието на предстоящите празници ще се радваме 
да споделите с Вашите близки, приятели и бизнес 
обкръжение резултата от нашия всеотдаен труд.

По-долу ще намерите нашата специална селекция от вина 
за 2022 година, подходящи за фирмен или личен жест към 
Вашите клиенти и партньори.

Забележка: Посочените цени са за 1 бутилка, с включен 
ДДС, преди търговската отстъпка. Нейният размер се 
определя от обема на поръчката. При необходимост от 
изработка на допълнителен етикет/стикер/висящо картонче 
с Ваше лого, ще съдействаме за графичен дизайн и печат. 
Тази услуга се заплаща допълнително и зависи от работата 
по дизайна и стойността на печата. Моля да имате предвид, 
че срокът за печат на персонализиран етикет може да 
достигне до 1 месец в този период на годината.

Доставка: Ние ще се погрижим за етикетиране и опаковане 
на вината, както и да ги доставим до посочен от Вас адрес.

Условия на плащане:

- 50 % при потвърждаване на поръчката;

- 50 % непосредствено преди доставката на виното.

Не се колебайте да се свържете с нас за допълнителни 
въпроси и съдействие в избора.

Весели празници от екипа на Винарна БРАТАНОВ!

СПЕЦИАЛНА ПРАЗНИЧНА ОФЕРТА
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МЕРЛО-СИРА 
„QUEL MARIAGE!“ 
(„КЕЛЬ МАРИЯЖ!“)

2017, 750 мл

Дива ферментация, 
отлежава в 225 и 
500-литрови дъбови 
бъчви и неутрални 
съдове за 23 мес., 
плюс 24 мес.  
в бутилка.

19,90 лв.

СИРА „SANS BARRIQUE“ 
(„САН БАРИК“)

2019, 750 мл

Дива ферментация, отлежава  
в неутрален съд 9 месеца и 2 г.  
в бутилка, без дъб.

15,90 лв.

МЕРЛО

2016, 750 мл

Дива ферментация, 
отлежава 35 месеца в 
различни бъчви и 24 
мес. в бутилка, 3200 

бутилки.

45,00 лв.

СИРА „ЕЛИЦА“ 

2016, 750 мл

Дива ферментация, 
отлежава 30 мес.  

в различни барици и 
бъчви, следват  

30+ месеца в бутилка, 
6782 бутилки. 

45,00 лв.

3-БЛЕНД ЧЕРВЕН 
мерло & каберне фран 
& рубин

2017, 750 мл

Дива ферментация, 
отлежава 2,5 г. в 
различни дъбови бъчви  
и 16 месеца в бутилка.

29,90 лв.

РУБИН „ЖАКЛИН“ 
(в луксозна кутия)

2017, 750 мл

Дива ферментация, 
отлежава 3 г. в 7 вида 
различни дъбови бъчви  
и последващи 2 г. в бутилка, 
3100 бутилки.  
Tоп 50 на Divino 2021!

75,00 лв.


