




 Тук историята е
по-скоро на трима приятели, 
които осъществяват мечтата 
си да облагородят своя роден 
край, да отглеждат лозя и да 
творят вина. Те му вдъхват живот, 
използвайки симбиозата между 
слънце, вятър и земя.
През 2015 г.  се променя пейзажа 
на една необработваема земя. 
След множество направени 
климатични и почвени 
изследвания се насаждат 21 ха 
лозя на хълмист терен между 
язовирите Цонево и Елешница, 
на 70 км от гр.Варна. А първата 
реколта излиза на пазара
през 2018 г. 
В терена, където са разположени 
червените сортове грозде, 
преобладават кафяви горски 
почви с множество и най-
различни минерали, вулканични 
камъни и гранити. Повечето от 
тях са със заоблена форма и са 
се оформили в периода, в който 
тези земи са били дъното на 
море. От тук идва специфичната 
минералност и леко солен 
характер във вината.
Белите сортове са разположени 
в район с повече хумус в горният 
слой на почвата, но при изкопни 
работи  след първия метър тъмна 
горска почва се появяват отново 
познатите камъни.
 С нетърпение се очаква 
корените на лозите да достигнат 
още по-голяма дълбочина 
за да извлекат още повече 
комплексност и аромати в 
гроздето.
Районът е изключително богат и 
на история. При обработването 
на земята възникват множество 
парчета от антични съдове, 
скулптури и други артефакти. 
Всички находки днес се 
съхраняват в историческия музей 
в гр. Дългопол. 

Всяка добра приказка започва с трима братя и една лоза…

Лозите са заобиколени от 
орехова и дъбова гора, а 
благодарение на постоянните 
въздушни течения, добър дренаж 
и проветривост, насъжденията 
не боледуват. Гроздето не се 
обработва с химически продукти, 
а виното е с богат и
многопластов аромат.
Отглежданите сортове в Loze-
to Estate  са  димят, варненски 
мискет, совиньон блан, шардоне, 
гевюрцтраминер, мерло, каберне 
фран, каберне совиньон и сира.  
Избата се намира в китното село 
Сава в Провадийското плато. 
Преработват се около 63 000 кг. 
грозде с потенциал до 130 000 кг. 
Винарната разполага с модерно 
технологично оборудване и 
каменни помещения с дъбови 
бъчви за стареене на вината. 
За да се запази високо 
качество, внимание към всеки 
производствен детайл и лично 
отношение към всяка една 
бутилка вино, се създават 
авторски вина в
лимитирани серии. 
Избата е нова с най-модерното 
оборудване.
От 2022 г. Lozeto Estate  
предлага и приказни условия 
за винен туризъм, разходки 
сред природата, посещение 
на уникални исторически 
забележителности и възможност 
за провеждане на дегустации в 
китния Complex Lozeto, който се 
намира на брега на яз. Цонево в 
с. Дебелец.
… това е приказка без край, тъй 
като ентусиазмът в историята 
на тримата най-добри приятели 
превръщат лозето в пазител на 
традиции, създател на истории и 
опиянение с цветовете на света, 
извън града.



Chardonnay & Traminer

Сортов състав Шардоне и Траминер. 
Селектирани сортове от собствени лозя.  
Цвят Лимоненозеленикав цвят със свежи 
нюанси.
Аромат Плодов аромат със стилно 
очертание на жълта ябълка, бяла праскова 
и цитрусова елегантнос, комбиниращи се с 
цветен характер.
Вкус Богато тяло с утоляваща свежест 
и подканващ вкус на захарни цитруси с 
отличен финал. 
Кулинарни препоръки Сурови морски 
деликатеси, салати с дресинг, леки ястия с 
бели меса, коктейлни хапки с козе сирене
Алкохолно съдържание                   13,2 об.% 
Препоръчителна температура       
за консумация                                    10°- 12°

BRAVE
 

Вината от серия Brave са купажни с отличен баланс и комплексност. Те 

са насочени към по-смелите ценители, които търсят висококачествени 

вина, вдъхновяващи въображение и стремежът към  себеоткритие. 

Цветните елементи във всеки етикет отвеждат съзнанието в мечтано 

приключение и забава.

Be Brave, 

be Wine discoverer

White Blend Chardonnay & Sauvignon Blanc 
& Varnenski Misket 

Сортов състав Шардоне, Совиньон блан и 
Варненски мискет. Селектирани 
сортове от собствени лозя.     
Цвят Искрящ сламено-жълт цвят
Аромат Подчертано свеж аромат на прясно 
окосена полска трева, зелена ябълка, 
круша и банан. Виното представя типичната 
тероарна черта на минералност и загатната 
соленост.
Вкус Ефирен и завършен вкус с ясно 
изразено обло тяло,
комбиниращо характеристиките и на 
трите сорта. Свежестта продължава и в 
послевкуса.
Кулинарни препоръки  Различни видове 
зелени листни салати, с морски дарове, 
риба и бели меса. Зеленчукови терини, 
прясна паста и меки сирена
Алкохолно съдържание                   13,4 об.% 
Препоръчителна температура       
за консумация                                    10°- 12°



Сортов състав Гевюртраминер 100% 
Селектирано грозде от собствени 
лозя.     
Мацерация с твърдите части 48 часа 
при средна температура 14 °C

Цвят Нежен бледорозов цвят с 
оранжеви отблясъци

Аромат Стилен аромат с изразени 
цветни нотки на роза “ Дамасцена“ и 
акациев мед.

Вкус Свеж пролетен вкус с уникален 
ароматен профил и преплетени 
нотки на плодове.

Кулинарни препоръки Виното се 
съчетава добре с плодове, пресни 
сирена, свежи салати или брускети.

Алкохолно съдържание                   
13.5 об.% 

Препоръчителна температура       
за консумация                                   
12-13°

Pink Traminer



Syrah & Merlot

Сортов състав Мерло и Сира. Селектирано 
грозде от собствени лозя.
Цвят Рубинено червен цвят с пурпурни 
нюанси.
Аромат Експлозивен букет от аромати на 
подправки,ванилия и червени плодове, 
землист тон и натурален шоколад.
Вкус Вино с обемно и богато тяло, 
интензивен вкус на зрели горски 
плодове, печено кафе и конфитюрен нюанс, 
добър финал и сатенени танини
Кулинарни препоръки Виното се съчетава 
добре с плодове, пресни сирена , свежи 
салати или брускети
Алкохолно съдържание                   13.5 об.% 
Препоръчителна температура       
за консумация                                   16° - 18°

Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc

Сортов състав Каберне Совиньон и Каберне 
Фран. Селектирано грозде от 
собствени лозя.     
Цвят Плътен червено-малинов цвят 
Аромат Комплексен плодов аромат на черни 
череши, зрели къпини, сухи 
листа, сушени сини сливи и мента
Вкус Отлична пивка структура, с вкус 
на зрели сочни вишни и какао, създава 
продължителна плодовост в устата и 
балансирана плътност.
Кулинарни препоръки Подходящо за 
телешко месо с подправки и винен сос, 
сушени меса, пикантна паста, богата пица, 
десерти с натурален шоколад и 
сушени плодове    
Алкохолно съдържание               13.7 об.% 
Препоръчителна температура       
за консумация                                16° - 18°



LÓNGOZA
Вината от серия  LÒNGOZA са израз на отличителния ни тероар - 

подчертан минерален характер и ефирна соленост

Етикетите са вдъхновени от нашата богата история. 

Изобразяват уникални артефакти от праисторическата култура и 

известни епохални забележителности.

Всяко вино ще ви разкаже пленителен разказ от миналото и ще ви 

пренесе в камчийската низина – LÒNGOZA.

Sauvignon Blanc

Сортов състав Совиньон блан - 100%.  
Селектирано грозде от собствени лозя.     
Цвят Бледо жълт сламен цвят с искрящи 
зелени оттенъци.
Аромат Свеж аромат на маракуя, ананас 
и лимонена трева с нежни нотки на дива 
ябълка, жълта круша и липа.
Вкус Стилен, балансиран вкус с подчертана 
плодова свежест и обещаващ цитрусов 
финал.
Кулинарни препоръки Виното се съчетава 
добре с всякакъв вид риба и рибни продукти, 
севиче с морски дарове и стриди. Храните, 
които биха допълнили вкуса на това вино са 
всички зелени листни зеленчуци, аспержи, 
по-твърди сирена и пикантна азиатска 
храна.
Алкохолно съдържание                14.2 об.% 
Препоръчителна температура       
за консумация                                12° - 14°

Chardonnay

Сортов състав Шардоне - 100%.  
Селектирано грозде от собствени лозя.     
Цвят Кристално жълт
Аромат Елегантен и фин аромат на зелена 
ябълка и полъх на бяла праскова
Вкус Вкусът е с приятна отличаваща свежест 
и изразен минерален характер, типичен за 
тероара.
Кулинарни препоръки Препоръчваме да се 
комбинира с бели леки меса като пилешко и 
пуешко, меки сирена и някои видове паста, 
парти хапки с червен или черен хайвер. По 
отношение на десертите това вино се 
комбинира добре с леки сладкиши с плодов 
крем или цитрусови плодове
Алкохолно съдържание                13.2 об.% 
Препоръчителна температура       
за консумация                                12° - 13°



Traminer

Сортов състав Траминер - 100%.  
Селектирано грозде от собствени лозя.     
Цвят Златисто-жълт цвят с бледи розови 
нюанси. 
Аромат Интересен аромат с 
преобладаващи нотки на роза, цветист 
характер  и акациев мед. 
Вкус Гъвкав свеж вкус, кореспондиращ 
напълно с аромата. Долавят се копринени 
флорални нотки с усет на бели цветя.
Кулинарни препоръки Може да се 
комбинира с пушени сирена, бели меса с 
бял сос, екзотични плодове 
Алкохолно съдържание                13.6 об.% 
Препоръчителна температура       
за консумация                                12° - 13°

Rose

Сортов състав Сира – 30%, Мерло - 30%, 
Каберне Совиньон - 30% и Каберне Фран –  
30%. Селектирано грозде от собствени лозя.     
Цвят Закачлив розов цвят с красиви 
коралови нюанси. 
Аромат Интригуващ плодов аромат на 
горски плодове с ефирна бонбонеста 
основа
Вкус Сочен вкус със стилно тяло и 
съблазнителен финал на горски ягоди  и 
малини.
Кулинарни препоръки Различни свежи 
салати с морски продукти, зеленчукови 
пастети или хумус, вегетарианска паста или 
пица, меки и леки сирена.
Алкохолно съдържание               13.4 об.% 
Препоръчителна температура       
за консумация                                12° - 13°



Cabernet Franc 

Сортов състав Каберне Фран – 100%. 
Селектирано грозде от собствени лозя.     
Цвят Красиво наситен рубинен цвят с меки 
отблясъци.
Аромат Богат и многопластов аромат на 
какао, мока и експлозия от зрели червени 
плодове. 
Вкус Мощен кадифено-плодов вкус и конфи 
характер със сортови акценти на касис и 
пикантни подправки.
Кулинарни препоръки Това е ултимативно 
вино за вегетарианци и всякакви 
зеленчукови ястия, както и вегетарианска 
лазаня. За любителите на месните продукти 
е много подходящо да се консумира с 
агнешки котлети с розмарин.                                                          
Алкохолно съдържание               14.7 об.% 
Препоръчителна температура       
за консумация                                16° - 18°

Cabernet Sauvignon

Сортов състав Каберне Совиньон – 100%. 
Селектирано грозде от собствени лозя.     
Цвят Наситен плътен тъмно червен цвят с 
развитие.
Аромат Опушен аромат с вплетени 
нотки на дребни горски черни плодове 
(черница,къпини и арония), деликатно 
съчетани с чушков аромат и ментови 
акценти.
Вкус Богат и добре структуриран вкус на 
зряла вишна и пикантни подправки. Виното 
притежава отлична комплексност със 
сатенени танини.
Кулинарни препоръки Прекрасно се 
съчетава с всякакъв вид червени меса, 
тъй като танините му се нуетрализират 
в присъствието на мазнини и протеини. 
Подходящо е и за пълнени печени гъби с 
бекон, барбекю, паста и зрели жълти сирена                                              
Алкохолно съдържание               13.1 об.% 
Препоръчителна температура       
за консумация                                16° - 18°



Syrah

Сортов състав Сира – 100%. Селектирано 
грозде от собствени лозя.     
Цвят Изключително искрящ пурпурен цвят 
Аромат Ароматът се разгръща в изобилие 
от черни плодове, черен пипер и тютюневи 
акценти, развиващи се до землисти тонове, 
кафе и черен трюфел
Вкус Вино с отлична и стилна структура, 
хармонично плодово тяло с продължителен 
послевкус.
Кулинарни препоръки Перфектно се 
комбинира с умерено пикантни ястия, 
различни видове меса на скара със 
зеленчуци, както и месни блюда със 
сметанови сосове. Това вино може да се 
комбинира и с пура.
Алкохолно съдържание               13.1 об.% 
Препоръчителна температура       
за консумация                                16° - 18°

Merlot

Сортов състав Мерло – 100%. Селектирано 
грозде от собствени лозя.     
Цвят Жив, плътен червен цвят 
Аромат Комплексен мощен аромат на 
сушени сини сливи с меден нюанс и 
петмез. Виното притежава средно зряло 
тяло с отличителни нотки на черни череши с 
тютюневи спомени и натурален шоколад.
Вкус Отлична сочна структура с приятна 
загадъчна киселинност, умерени танини и 
плодов финал.
Кулинарни препоръки Печени зеленчуци, 
тъмни меса с билкови сосове, месни 
предястия, жълти сирена и десерти с 
натурален шоколад
Алкохолно съдържание               15.6 об.% 
Препоръчителна температура       
за консумация                                16° - 18°



FOLKLOR

Вината от серия Folklor са висококачествени и са създадени само от 

български местни сортове грозде. Деликатни, балансирани, свежи и с 

изключителен финес, те продължават традициите на правене на вино 

в североизточна България и подчертават усещането си за произход. 

Етикетите предават магията и посланията на нашите предци от 

древността и ни карат да се гордеем с уникалната си ценност.

Varnenski Misket

Сортов състав Варненски Мискет - 100%. 
Автохонен хибриден  сорт, кръстоска между 
Димят и Ризлинг. Селектирано грозде от 
собствени лозя.     
Цвят Искрящ златист цвят с морски слънчеви 
отблясъци 
Аромат Стилен аромат на летен бриз, 
бели цветя и подчертан мускатов характер. 
Долавят се нотки на мокър камък и сушени 
подправки.
Вкус Свежо тяло с аромат на полски треви и 
зряла праскова. 
Подчертана тероарна характеристика на 
минерали, свежест и  загадъчни петролени 
нотки.
Кулинарни препоръки  Подходящо е за 
съчетаване с ароматни и леко пикантни 
ястия с бели меса, зелени листни салати и 
зеленчуци. Много подходящо и за суши.
Алкохолно съдържание                12.9 об.% 
Препоръчителна температура       
за консумация                                10°- 12%

Dimyat

Сортов състав Димят  100%. Автохонен сорт 
от селектирано грозде от собствени лозя.     
Цвят Бледо златист, искрящ цвят
Аромат Елегантен свеж аромат на жълти 
плодове, със спомен на медена  круша, 
индрише, акация и сладка ванилия, които се 
запазват до финала.
Вкус Минерален вкус, със стилни плодови 
акценти, бял бъз и ефирна свежест
Кулинарни препоръки  Козе или синьо 
сирене, по-мазни риби, червени меса в леко 
сладко-кисел сос. Поради стилната си 
неутралност това вино е подходящо и като 
“Welcome drink“ или самостоятелно без 
храна.
Алкохолно съдържание                   11,3 об.% 
Препоръчителна температура       
за консумация                                    10°- 12°



Complex

LOZETO

Complex Lozeto се намира на брега 
на живописния язовир Цонево
в с. Дебелец.
Разполага с хотелска част – 4 двойни 
стаи, един апартамент,  1 голямо 
бунгало, 4 стандартни бунгала, 
ресторант, басейн и летен бар
Районът е с магична атмосфера 
и предлага възможности за отдих, 
почивка сред красотата на природата 
и риболов

Главният готвач приготвя вкусни 
ястия с много любов и старание, 
придружени от нашите занаятчийски 
деликатеси “Вино и мезе”.

А за да бъде едно удоволствие 
истинско, поднасяме и чаша от 
висококачествените ни вина
LOZETO ESTATE, специално 
селектирани към всеки специалитет!

Работно време:
от вторник до неделя: 09:00ч. – 22:00ч.

понеделник: почивен ден
или по предварителна резервация

с. Дебелец, гр. Дългопол, обл. Варна
reservation@lozeto.bg

+359 885 710 862



office@lozeto.bg 
+359 887 708 797 
+359 896 664 052 

с. Сава
община Дългопол

област Варна


