


Назва Вид Сорт

Ц біле сухе Цитронний Магарача

Ц біле напівсолодке Цитронний Магарача

Й біле сухе Йоханітер

RPS біле сухе Рілайнс пінк сідліс

A біле сухе Аліготе

Ш
біле сухе  
витримане в дубових бочках

Шардоне

Ю рожеве напівсухе Юпітер

С рожеве напівсолодке Сапераві

GP рожеве напівсухе Гурзуфський рожевий

МБ червоне напівсолодке Мускат Блау

М
червоне сухе  
витримане в дубових бочках

Мерло

К
червоне сухе  
витримане в дубових бочках

Каберне

Ми – невелика команда захоп- 
лених виноробною справою лю-
дей. Кожен з нас у житті був зайня-
тий різним, допоки 6 років тому 
нас не об’єднало вино. Серед нас 
є традиціоналісти і сміливі експе-
риментатори. Ми вирощуємо ви-
ноград і привозимо його, якщо того 
вимагає смак ідеального продукту. 

Ми маємо лабораторію вин, де 
постійно вдосконалюємо смаки, 
техніки і способи витримки. Зав-
дяки цьому кожне вино має свою 
справді неповторну історію, а ви 
можете дізнатися, чим і наскіль-
ки відрізняються напої, розлиті у  
діжки з французького та україн-
ського дуба. 

Ми маємо гектари виноград-
ників у самому серці Подільських  

Товтр, де ростуть різноманітні 
сорти, що є основою як класичних 
напоїв, так і цікавих нових купажів. 
Тут ми заряджаємося атмосфе-
рою, відчуваємо зв’язок, ловимо  
ауру творців і конвертуємо цю 
енергію у вина. А ще тут просто 
ідеальне місце для п’янкої паузи  
у щоденній метушні.

ТАК ЩО Ж МИ РОБИМО?
Ми збираємо тепле сонце,  

витончений смак і запаморочливо- 
манкий запах, і подаємо Вам цей 
дивовижний купаж у бокалі. Наші 
вина стануть яскравим акцентом 
Вашого свята чи приємного ве-
чора у гарній компанії. Оберіть 
те, що найкраще відображає Ваш  
характер!



Ц

Ц

Й

2020   |   0,75 л

2020   |   0,75 л

2020   |   0,75 л

Вино ординарне столове сортове сухе біле. 

Виноград сорту Цитронний Магарача.

Алкоголь 13 % об.

Вино ординарне столове сортове напівсолодке біле. 

Виноград сорту Цитронний Магарача.

Алкоголь 11 % об. Залишковий цукор 4,0 %.

УВАГА, зберігати за температури не вище +15°С.

Вино ординарне столове сортове сухе біле. 

Виноград сорту Йоханітер.

Алкоголь 11 % об. 



RPS

A

Ш

2020   |   0,75 л

2019   |   0,75 л

2019   |   0,75 л

Вино ординарне столове сортове сухе біле. 

Виноград сорту Рілайнс пінк сідліс.

Алкоголь 13 % об.

Вино ординарне столове сортове сухе біле. 

Виноград сорту Аліготе.

Алкоголь 13 % об.

Вино ординарне столове сортове  
сухе біле витримане в дубових бочках. 

Виноград сорту Шардоне.

Алкоголь 12 % об. 



Ю

С

GP

2020   |   0,75 л

2020   |   0,75 л

2020   |   0,75 л

Вино ординарне столове напівсухе рожеве. 

Виноград сорту Юпітер.

Алкоголь 12 % об. Залишковий цукор 1,5 %.

УВАГА, зберігати за температури не вище +15°С.

Вино ординарне столове сортове  
напівсолодке рожеве. 

Виноград сорту Сапераві.

Алкоголь 11 % об. Залишковий цукор 4,0 %.

УВАГА, зберігати за температури не вище +15°С.

Вино ординарне столове сортове напівсухе рожеве. 

Виноград сорту Гурзуфський рожевий.

Алкоголь 12,5 % об. Залишковий цукор 1,0 %. 

УВАГА, зберігати за температури не вище +15°С.



МБ

М

К

2020   |   0,75 л

2018   |   0,75 л

2019   |   0,75 л

Вино ординарне столове напівсолодке червоне. 

Виноград сорту Мускат Блау.

Алкоголь 12 % об. Залишковий цукор 2,7 %.

УВАГА, зберігати за температури не вище +15°С.

Вино ординарне столове сортове  
сухе червоне витримане в дубових бочках. 

Виноград сорту Мерло.

Алкоголь 14 % об. 

Вино ординарне столове сортове  
сухе червоне витримане в дубових бочках. 

Виноград сорту Каберне.

Алкоголь 14 % об. 



Магазин з винами  
власного виробництва: 

проспект Грушевського, 27/10, 
м. Кам’янець-Подільський

+38 067 253 55 43 
+38 067 933 01 59

demetra-2010.com.ua

Адреса потужностей:  
с. Боришківці, Кам’янець-Подільський р-н,
Хмельницька обл.


