Viiniverla Oy

Hinnasto 2018/1

voimassa 1.1.2018, sis. alv.

Verla luomu metsämustikkasiideri, 33 cl **
kuiva; spontaanikäytetty

VIINIT PULLOITTAIN VIINIPUODISTA:
Pullokoko:

75 cl

38 cl

Helinä kuohuviini luomu 2015
26 €
luomu keltainen karviainen, sampanjamenetelmä,
brut tai puolikuiva

15 €

Johanna kuohuviini luomu 2016
25 €
luomu valkoinen viinimarja, sampanjamenetelmä,
kuiva

LM

Julia kuohuviini luomu 2016
25 €
luomu viherviinimarja, sampanjamenetelmä,
puolikuiva
*****

15 €

75 cl

25 cl

Verla luomu 2016
15 €
luomu mustaviinimarja, kuiva ja puolimakea

/ 6€

Veera luomu 2016
luomu vihreä viinimarja, puolikuiva

16 €

/ 6€

Vinski luomu 2016
luomu valkoinen viinimarja, kuiva

16 €

Vinsentti luomu 2016
16 €
luomu valkoinen ja vihreä viinimarja, puolikuiva
14 / 6 €

Verla luomu tyrni-omenasiideri, 33 cl **
kuiva; spontaanikäytetty UUTUUS

6€

**sixpack 6 siideripullon laatikko,
voi olla myös lajitelma eri siidereitämme

30 €

Viinit

2 cl
4 cl
8 cl
12 cl
16 cl

3€
4€
5€
6€
7€

Liköörit

2 cl
4 cl
8 cl

4€
5€
7€

Verlan Kuohut alkoholiton juhlakuohujuoma 75 cl, 10 €
rosé tehty mansikoista ja vadelmista;
valkoinen tehty valkoviinimarjoista;
punainen tehty marjatuomipihlajan marjoista (saskatoon)
Werlan limonaadit, 33 cl
3€
10 erilaista vanhanajan limonaadia joissa ei ole mitään
keinotekoisia aromi- ja väriaineita: mansikka, mustikka,
vadelma, omena, mustaviinimarja, puolukka, tyrni, päärynä,
karpalo ja punakarviaismarja
Verlan luomu vaalea omenaglögi 75 cl ja 50 cl sekä
omena/inkivääriglögi 50 cl kausituotteina syksyisin omenan
satokaudella

OHJELMAT RYHMILLE, TILAUKSESTA:
Viininmaistiaiset sisältyvät ohjelmien hintaan
Verlan ruukkikyläkierros, alkaen
16 €/hlö
Sis. opastetun museokierroksen ja Viininmaistelutuokion
Viinituvassa. Kierroksen kokonaiskesto n. 2 tuntia.
Viininmaistelutuokio (ruukkikylässä)
8 €/hlö
Kesto n. 30 min. sisältäen viininmaistiaiset

*****
Verla luomu omenasiideri, 33 cl **
kuiva; spontaanikäytetty

6€

Verla luomu karpalosiideri, 33 cl **
puolikuiva; spontaanikäytetty

6€

Viiniverla Oy

6€

ALKOHOLITTOMAT TUOTTEET:

Verla lahjapakkaus 1872-2018
30 €
luomu musta- ja viherviinimarja, puolikuivat; 2x50 cl
lahjapakkaus, rajoitettu erä, numeroidut koristeelliset pullot
pahvipakkauksessa

Viikari omenaviini luomu 2017
luomu omenaviini, puolimakea

Verla luomu mansikkasiideri, 33 cl **
puolimakea; spontaanikäytetty

VIINIT JA LIKÖÖRIT LASEITTAIN:

Iida rosékuohuviini luomu 2016
25 €
15 €
luomu viinimarjaviini, sampanjamenetelmä, puolimakea

Pullokoko:

6€

Viinikellarikierros, viinitilalla Salonsaaressa 16 €/hlö
Kesto n. 1,5 tuntia sisältäen viininmaistiaiset

LM= tilapäisesti loppuunmyyty

Salonsaarentie 127
www.viiniverla.fi

47850 Verla

