Winnica Płochockich
Winnica Płochockich położona jest w malowniczej dolinie rzeki Opatówki, we wsi Daromin gmina
Wilczyce. Okolica obfituje w przepiękne wąwozy lessowe, tak charakterystyczne dla tego terenu,
a widok rozleglej winnicy świetnie się w ten krajobraz wpisuje. Barbara i Marcin Płochoccy swoją
winiarską przygodę życia rozpoczęli w 2002 r. od założenia pierwszej winnicy w Gliniku Polskim koło
Jasła. Trzy lata później kupili gospodarstwo rolne w Darominie w powiecie sandomierskim i winoroślą
obsadzili 2,5 ha. Obecnie winnica zajmuje 4 ha, jest pierwszą w tej okolicy tak dużą winnicą i jedną
z kilku pierwszych w Polsce, która w 2009 roku rozpoczęła oficjalną sprzedaż wina.
Winnica Płochockich to przedsięwzięcie rodzinne, które zrodziło się z miłości do winnego krzewu
i wina, nastawione na produkcję autorskich win, oddających w jak największym stopniu charakter
szczepów i potencjał siedliska. Uprawiane jest tam ok. 20 odmian winorośli, po to by wyselekcjonować
najlepsze dla tego siedliska, m.in. Sibera, Rondo, Regent, Marechal Foch, Leon Millot, Bianca, Seyval
Blanc, Johanniter, Solaris, Muscat, Cabernet Cortis, Muskaris, Bolero.

Solaris ........................................................................ 16 zł (150ml)/ 80 zł (750ml)
Wino białe półsłodkie
Rocznik: 2018
Szczepy: Solaris 100%
Wyprodukowano 1300 butelek, zawartość alkoholu 13%
Wino bardzo aromatyczne, świeże, o nutach ananasa, marakui, liczi i gruszki.
Charakteryzuje się dobrą kwasowością równoważącą naturalną słodycz.

Hibia ................................................................ 17 zł (150ml)/ 85 zł (750ml)
Wino białe wytrawne
Rocznik: 2018
Szczepy: Hibernal , Traminer, Cserszegi fuszeres,Sibera, Muscaris
Wyprodukowano 3350 butelek, zawartość alkoholu 13,5%
Wino ekstraktywne, z charakterem, mające dobrą strukturę oraz zrównoważoną kwasowość.
Wyczuwalne aromaty ananasa, grejpfruta, gruszki, melona i kwiatu jaśminu.

Rose ................................................................ 16 zł (150ml)/ 80 zł (750ml)
Wino różowe półwytrawne
Rocznik: 2018
Szczepy: Marechal Foch, Rondo, Regent,
Wyprodukowano 5120 butelek, zawartość alkoholu 12,5%
Owoce były zbierane oddzielnie, moszcz został wytłoczony niezwłocznie po zgnieceniu jagód,
fermentacja w niskiej temperaturze. Wino ekstraktywne, pełne, o zrównoważonej kwasowości
charakteryzujące się piękną ciepłą barwą. Mocny aromat truskawek, poziomek i malin jest dominującą
nutą aromatyczną

Marszellus ....................................................... 16 zł (150ml)/ 80 zł (750ml)
Wino czerwone wytrawne
Rocznik: 2016
Szczepy: Marechal Foch, Cabernet Cortis
Wyprodukowano 2634 butelek, zawartość alkoholu 12%
W winie wyczujemy aromaty tytoniu, wędzonej śliwki, czerwonej porzeczki. Wino lekkie, o lekko
zaznaczonym owocowym charakterze, zrównoważone z lekko wyczuwalna nuta dębową.
Zyskuje po kilkuminutowym napowietrzeniu w kieliszku.

Geltus .............................................................. 16 zł (150ml)/ 80 zł (750ml)
Wino czerwone wytrawne
Rocznik: 2017
Szczepy: Zweigelt 100%
Wyprodukowano 1156 butelek, zawartość alkoholu 11,5%
Wino delikatne, eleganckie o aromacie czereśni, jeżyn, pikantne w finiszu o świetnie zbalansowanej
strukturze i gładkich taninach. Leżakowało 9 miesięcy w beczce dębowej.

Ma-Fo............................................................... 16 zł (150ml)/ 80 zł (750ml)
Wino czerwone wytrawne
Rocznik: 2016
Szczepy: Frontenac, Leon Millot
Wyprodukowano 1725 butelek, zawartość alkoholu 12,5%
Bogate w aromaty ciemnych owoców, suszonych śliwek i dębu. Wino mocno zbudowane,
gorące w ustach , co jest charakterystyczne dla użytego do fermentacji szczepu drożdży.
Wino charakteryzuje się głęboką nasyconą barwą i dobrą koncentracją

Winnica Sandomierska
Półtorahektarowa winnica efektownie prezentuje się na południowym zboczu doliny Opatówki w jej
najwyższym położeniu w pobliżu starego wyrobiska piasku. Gleba zawiera żyzne lessy z domieszką
wapnia i pyłu kwarcowego. Zatem łatwo przepuszcza wodę i jest dobrze nasłoneczniana, nagrzewa się
i gromadzi ciepło w ciągu dnia, by wieczorową porą je oddawać, co jest bardzo korzystne dla wegetacji
roślin i owoców. Główne uprawiane tutaj odmiany to: Solaris, Muscaris, Seyval Blanc, Hibernal,
Regent, Leon Millot, Marechal Foch, Cabernet Cantor, krzewy mają osiem lat. Roczna produkcja
wynosi ok. 10 tys. litrów, część win dojrzewa w 300-litrowych beczkach. Historia winnicy sięga 1937
roku, kiedy to 3 ha plantację winorośli prowadził nasz pradziadek Marceli Borkowski, jeden
z pionierów winoogrodnictwa w regionie. Mimo tego, że tamte nasadzenia nie przetrwały próby czasu,
Monika i Marceli Małkiewiczowie kontynuują rodzinne tradycje i od 2004 roku systematycznie
testują nowe odmiany i dosadzają nowe krzewy. Obecnie winnica zajmuje areał ok 1,5 ha.

Sandomirius Biały ........................................... 15 zł (150ml)/ 75 zł (750ml)
Wino białe półwytrawne
Rocznik: 2018
Szczepy: Muscaris / Riesling
Wyprodukowano 2500 butelek, zawartość alkoholu 12,5%
Delikatne wino, rześkie, wyczuwalny cytrusowy aromat i smak. Polecane do dań z ryb i drobiu.

Sandomirius Różowy........................................ 15 zł (150ml)/ 75 zł (750ml)
Wino różowe wytrawne
Rocznik: 2018
Szczep: Zweigelt 100%
Wyprodukowano 1500 butelek, zawartość alkoholu 12%
Dojrzewanie w beczkach dębowych nadaje winu oryginalny smak owoców malin i truskawek.
Idealne do sałatek i jako aperitif.

Sandomirius Czerwony.................................... 15 zł (150ml)/ 75 zł (750ml)
Wino czerwone wytrawne
Rocznik: 2018
Szczepy: Regent/Cabernet Cantor
Wyprodukowano 2500 butelek, zawartość alkoholu 13%.
Piękna rubinowa barwa, lekkie winno, dojrzewane w beczkach dębowych, aromaty aronii, wiśni
i tytoniu. Polecane do dań z czerwonego mięsa.

Winnica Nad Jarem
Winnica Nad Jarem to hektarowa winnica Sylwii i Mateusza Paciura. Od 2009 roku
góruje na południowym stoku z przepięknym widokiem na dolinę rzeki Koprzywianki
i Wisły. Winorośl nasadzona jest na wysokości około 190 m.n.p.m . z dużym
przewyższeniem nad dolinę co daje doskonałe warunki do wysokiej dojrzałości
winogron. Winnica, jako druga w regionie zaczęła wprowadzać swoje oryginalne wina
do sprzedaży. Winiarstwo wciągnęło ich do tego stopnia, że postanowili powrócić
z Kielc w swoje rodzinne strony, by móc w pełni zająć się swoją pasją. Większość prac
na winnicy i w piwnicy Sylwia i Mateusz wykonują sami, pochylając się nad każdym
krzewem, a w produkcji wina pragną odzwierciedlić charakter szczepów i wyjątkowość
siedliska. Chętnie przyjmują i oprowadzają turystów po tym magicznym miejscu, które
stworzyli od podstaw.

Odesa................................................................17 zł (150ml)/ 85 zł (750ml)
Wino białe półwytrawne
Rocznik: 2018
Szczep: Muscat Odeski, Muscaris
Wyprodukowano 1100 butelek, zawartość alkoholu 11%
Wino o delikatnym, kwiatowym, owocowym charakterze. Ma nuty soczystych owoców moreli,
brzoskwiń, białej porzeczki, ziół. W smaku przebijają się muszkatowe tony – ziołowe, pestkowe.
Cukier resztkowy odpowiednio wpasowany w strukturę wina, zbalansowany kwasowością.

Cuvee............................................................... 17 zł (150ml)/ 85 zł (750ml)
Wino białe półwytrawne
Rocznik: 2018
Szczep: Hibernal, Bianca, Pinot Blanc
Wyprodukowano 1300 butelek, zawartość alkoholu 13%
Aromatyczne wino powstałe z trzech szczepów winorośli. W nosie wyczuwalne aromaty grejpfruta,
świeżego jabłka, mięty, liścia porzeczki i kwiatu bzu czarnego. W ustach wino gęste z owocowomineralnym akcentem. Naturalna słodycz doskonale zharmonizowana z kwasowością.

Suvi.................................................................. 17 zł (150ml)/ 85 zł (750ml)
Wino białe wytrawne
Rocznik: 2018
Szczep: Souvignier Gris
Wyprodukowano 850 butelek, zawartość alkoholu 13%
Aromatyczne wino, mocno zbudowane, owocowe, oleiste. W aromacie wyczuwalne soczyste gruszki,
mirabelki, siano. W ustach żywe, jabłkowe, lekko pikantne. W finiszu przyjemna goryczka.

Winnica Kędrów
Anetum............................................................. 15 zł (150ml)/ 75 zł (750ml)
Wino białe półwytrawne
Rocznik: 2018
Zawartość alkoholu 11%
Wino białe półwytrawne intensywne aromatyczne. Wyczuwalne kwiaty, morele i owoce cytrusowe.

Jute.................................................................. 15 zł (150ml)/ 75 zł (750ml)
Wino białe wytrawne
Rocznik: 2018
Zawartość alkoholu 12,1%
Wino białe półwytrawne o intensywnym owocowym smaku. Wśród aromatów spotkamy brzoskwinię,
gruszkę i jabłka. W smaku wyczuwalna kwasowość i subtelna słodycz.

Keder................................................................ 15 zł (150ml)/ 75 zł (750ml)
Wino białe wytrawne
Rocznik: 2018
Zawartość alkoholu 11,8%
Ultrawytrawne wino białe o intensywnym owocowym smaku i żwawej kwasowości. Wśród aromatów
wyczuwalne jabłko, owoce cytrusowe i brzoskwinie.

