
 

 

 

Pałacowa Winnica Godyla 
Winnica założona w roku 2015 na południowym wzgórzu Pawłowickiej Góry (249,5 m n.p.m.), w pobliżu Pałacu 

Pawłowice, którego budowniczy 150 lat wcześniej dokonali nasadzeń winnych krzewów - uprawa ta, jednak nie 

przetrwała do dzisiaj. Aktualnie na powierzchni  2,6 ha uprawiane jest 10.000 winorośli odmian: 

Solaris, Johanniter, Muscaris, Souvignier Gris, Siegerrebe, Cabernet Cortis, Rondo oraz Regent. 

 

 

 

Rondo  2021 wytrawne 
Czerwone, wytrawne wino o intensywnej rubinowej barwie. 

W zapachu dominują nuty czerwonych owoców z rodzynkowymi 
niuansami w tle. Na podniebieniu przyjemny smak czereśni. 

Idealne do czerwonych mięs, sosów, pieczeni, dań z grilla. Wino 
dojrzewało dwanaście miesięcy w beczkach z dębu 

francuskiego. Zawartość alkoholu: 12 % 
 

  15 zł /150 ml                                           65 zł /750 ml                                                                    

 

 

Regent  2021 wytrawne 
Czerwone wino wytrawne, W aromacie dominują owoce wiśni, 

maliny oraz czarnej porzeczki, a całości dopełniają dębowe 
aromaty beczkowe. W ustach dobrze zbudowane, wyraziste, z 

dobrze zarysowanymi ale delikatnymi taninami. Całość 
zamykają nuty korzenne, dymne. Po otwarciu należy pozwolić 

winu na kontakt z powietrzem aby uwolniło swój potencjał. 
Wino dojrzewało dwanaście miesięcy w beczkach z dębu 

francuskiego. Zawartość alkoholu: 12 % 
 

  15 zł /150 ml                                           70 zł /750 ml         
                                  

 

Cabernet Cortis  2021 wytrawne 
Czerwone wino wytrawne, profilem bardzo zbliżone do 
klasycznych Cabaernet Suvignon. W nosie wyróżnia się 
zdecydowanie dojrzała czarna porzeczka oraz delikatne 

waniliowe nuty dębowe. Dojrzewało dwanaście miesięcy 
w średnio wypalonych beczkach z dębu francuskiego w których 
powolnie zachodziła mikrooksydadacja. Wino miękkie w smaku 
i aromacie, pozbawione ostrości ze świetnym zbalansowaniem 

kwasów, tanin, garbników i alkoholu. 
Wino idealne do mięs, dojrzewających szynek oraz serów - 

szczególnie owczych oraz kozich. Zawartość alkoholu: 14 % 

 

  18 zł /150 ml                                           80 zł /750 ml
 

 
 

 



 

 

 

Solaris 2021 półsłodkie 
Białe wino półsłodkie  o jasno słomkowej barwie, w zapachu 

świeże i aromatyczne. Wyraźnie wyczuwalne nuty brzoskwini, 
mirabelki, ananasa i pigwy. W ustach soczyste i orzeźwiające, 

nuta ananasa dominuje w długotrwałym posmaku. Całość  
większy przyjemna słodycz zrównoważona odpowiednią 

kwasowością. 
Idealne do deserów. Zawartość alkoholu: 12,5 % 

 

             15 zł /150 ml                                           60 zł /750 ml    
                                

 

 
Johanniter 2021wytrawne 

Białe wino wytrawne o jasnej barwie. Dominuje charakter 
Rieslinga, którego w przodkach ma odmiana Johanniter. Wino 
wyróżnia bardzo wyrazista struktura kwasowa, która zadowoli 

każdego fana rześkich białych win. Posmak jest długi i 
przyjemny ze zdecydowaną nutą zielonych jabłek. Harmonijne 

wino, o trwałych aromatach. Zawartość alkoholu: 12,5 % 
 

  15 zł /150 ml                                           60 zł /750 ml       
                                    

 

 
Johanniter 2021 półwytrawne 

Białe wino półwytrawne o jasno słomkowej barwie. Intensywnie 
owocowe, po zakręceniu kieliszkiem oferuje bukiecik kwiatów 

i garść zielonych owoców takich jak jabłka czy agrest. W tle 
czeka spokojnie słodka nektarynka uwydatniona już w ustach. 
Posmak jest długi i przyjemny. Łagodne i harmonijne wino, o 

trwałych aromatach. Zawartość alkoholu: 11,5 % 
 

  15 zł /150 ml                                           60 zł /750 ml                                          

 

 
 

Cuvée ‘S’ 2021 półwytrawne 
Białe wino ze szczepów Siegerrebe, Souvignier Gris, Solaris z odrobiną 

owoców Johannitera. Przyjemne wino charakteryzujące się bardzo 
kwiecistym aromatem muszkatu oraz cytrusów, jest pełne i 

ekstraktywne.  
Zawartość alkoholu: 12 % 

 

  15 zł /150 ml                                           70 zł /750 ml      
                              

 


