
Je vino slamnato rumene barve z zelenimi odtenki. Okus je svež, zmernega telesa in z dolgim
pookusom. Arome spominjajo na cvetove akacije,
citrusov, eksotičnega sadja in belega popra.
Priporočamo ga k ribam, rižu, belemu mesu in
svežim sirom. Serviramo ga pri temperaturi med
12 °C in 14 °C.

 
Sivi pinot je elegantno vino zlato rumene barve z
izraženimi oranžnimi odsevi. Okus je mehak,
zrel, s sadnim začetkom. Vonjave so intenzivne
in kompleksne. Vino maceriramo do 3 dni in zori
v posodi iz nerjavečega jekla. Priporočamo ga k
lažjim jedem. Serviramo ga pri temperaturi med
12 °C in 14 °C. Vino, ki je enostavno očarljivo.

Blagovna znamka Vina Kobal predstavlja vina iz
izbranih vinogradov Krasa, natančneje iz
najstarejšega naselja na tem območju, Štanjela,
prostora, ki so ga s trdim delom oblikovali že naši
predniki. Območje, kjer je večstoletna dediščina
vinogradništva in vinarstva zapisana v vsakem
koščku zemlje. Dežela, katere zgodba je zajeta v
vsakem kozarcu naših vin. Ta so značajna –
maceracija, ki poteka od 24 do 240 ur, poudarja
sortnost, svežino in prepoznaven kraški pridih.
Paleta naših vin vam ponuja veliko izbiro mladih
sadnih vonjav. Vam ogrejejo srce drobni rdeči
sadeži, malina, borovnica in robida, ki dajejo vinu
svojstven vonj? Ali boste raje izbrali polne arome
pomaranče in drugih citrusov, hruške, akacije,
vanilije in lešnikov?
V kleti Vina Kobal smo zavezani, da dolgoletno
tradicijo in izročilo s ponosom in vztrajnostjo
širimo dalje. Z globokim spoštovanjem do narave
pridelujemo vina vrhunske kakovosti. Zahvaljujoč
predanosti in zaupanju družine, nam je, kljub
majhnosti, skozi desetletja uspelo postati ena
izmed vodilnih kleti na kraškem vinorodnem
okolišu, kjer je s trto zasajenih nekaj čez 600 ha
vinogradov.
Kreacija vina je vedno odraz različnih zrelosti
grozdja. Tako zajamemo ves sortni potencial posamezne sorte. Z različnimi načini in pristopi zorenja, od klasičnega v nerjavečih inox posodah do
zorenja v lesnih sodčkih, navadno iz hrastovega
lesa, in vselej stoodstotno na finih drožeh po
znanem postopku bâtonnage, vina še obogatimo.

  
Izbrani teran PTP je vino intenzivno rdeče barve z
vijoličnimi odtenki iz 100-odstotnega refoška
najboljše kakovosti. Maceracija poteka od 10 do 12
dni. Izbrani teran PTP zori v nerjaveči jekleni
posodi in velikih hrastovih sodih. Priporočamo
ga k suhomesnatim jedem, zlasti h kraškemu
pršutu, zašinku in drugim mesnim jedem.
Serviramo ga pri temperaturi med 14 °C in 16 °C.
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Naj novo leto izbriše bridkosti starega leta
in naj vas napolni z upanjem in radostjo ….
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Oranž je zvrst zlate barve z oranžnimi odtenki iz
malvazije, vitovske grganje in sivega pinota. V
ustih je vino suho, uravnoteženo, krepko in
toplo Vino macerira 35 dni in zori v rabljenih
hrastovih sodih 20 mesecev. Priporočamo ga k
močnejšim mesnim jedem in sirom. Serviramo
ga pri temperaturi med 10 °C in 12 °C. Vino za
radovedne.

Penina Lucija je klasična penina zlato rumene
barve iz sivega pinota, chardonnaya in malvazije.
Ima rahlo pikanten priokus in kruhove note.
Arome spominjajo na suho sadje. Penina je na
mednarodnem ocenjevanju penin Glass of
Bubbly Awards leta 2020 prejela zlato priznanje.
Priporočamo jo kot aperitiv ali kot glavno pijačo
k vsem jedem. Serviramo jo pri temperaturi med
4 °C in 6 °C.

Penina Malvazija je Charmat penina zlato
rumene barve iz 100-odstotne malvazije. Penina
je mlada, sveža in lahkotna, s sadnimi aromami
marelice, citrusov in jabolka. Je suha, skoraj brez
preostanka sladkorja. Vino macerira do 3 dni pri
kontrolirani temperaturi in zori v nerjavečih
jeklenih posodah. Priporočamo jo kot aperitivno
vino, zelo lepo se sklada tudi z lažjimi mesnimi in
ribjimi jedmi.

 

 

  

Teran Selection je vino neprosojno rubinasto
granatne barve iz 100-odstotnega refoška
najboljše kakovosti, trganega ročno v poznem
septembru. Vino macerira od 10 do 12 dni in zori
v rabljenih hrastovih sodih 60 mesecev.
Priporočamo ga k rdečemu mesu in kraškemu
pršutu. Serviramo ga pri temperaturi med 14 °C
in 16 °C. Vino, ki pripoveduje zgodbe.

Penina Rose je klasična penina rožnate barve iz
100-odstotnega refoška najboljše kakovosti. Ima
zrelo sadno cvetico, ki je intenzivna in spominja
na jagode rdečih gozdnih sadežev. Okus je saden,
z notami jagodičevja. Priporočamo jo kot aperitiv
ali ob predjedeh, rižotah, testeninah in belem
mesu. Serviramo jo pri temperaturi med 4 °C in 6
°C. Odlična penina za najboljše prijatelje.

Teranova penina Tera je pridelana iz terana po
Charmat metodi. Ima intenzivno rdečo barvo z
vijoličnimi odtenki. Vino macerira 12 dni ter zori
v hrastovih sodih in nerjavečih jeklenih
posodah. Penina je na mednarodnem ocenjevanju penin Glass of Bubbly Awards leta 2021 prejela
zlato priznanje. Priporočamo jo ob krožniku s
pršutom, sirom in figami. Serviramo jo pri
temperaturi med 4 °C in 6 °C.

 

  

Selection Belo je zvrst slamnato rumene barve iz
malvazije, chardonnaya in sivega pinota. Okus je
dozorel in intenziven, prevladujejo arome akacije
in vanilije. Začutimo lahko več taninov in dolg
pookus. Maceriramo ga 3 dni in zori v rabljenih
hrastovih sodih 50 mesecev. Priporočamo ga k
mesnim in ribjim jedem. Serviramo ga pri
temperaturi med 12 °C in 14 °C.

Teranova penina Gala je klasična penina
intenzivno rdeče barve z vijoličnimi odtenki iz
terana. Vino macerira do 12 dni ter zori v
hrastovih sodih in nerjavečih jeklenih posodah.
Priporočamo jo k sirom, pršutu in rdečemu mesu,
lahko pa jo pijemo tudi samostojno. Serviramo jo
pri temperaturi med 4 °C in 6 °C. Penina za
najboljše trenutke.
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