
ĢIMENES VĪNDARĪTAVA PIEDĀVĀ

ABAVAS
DZĒRIENU
KOLEKCIJA



ĀBOLU SIDRS
MEDIUM

Darināts no rūpīgi atlasītu 
Latvijas šķirņu āboliem ar 

uzsvaru uz vieglu un patīkami 
sabalansētu garšu. Pateicoties 
raudzēšanai un gatavināšanai 

zemā temperatūrā astoņu 
mēnešu garumā, tas ir saglabājis 
svaigu ābolu aromātu un burvīgu 

krāsas dzidrumu

DZIRKSTVĪNS
ĀBOLS APIŅOS

Kad ābols iebrien pagulēt 
apiņos, nenāk iārā d vus 

mēnešus, top unikāls raudzēts 
dzēriens, kas sevī apvieno 
ābolu svaigumu un apiņu 

rūgtumu. Unikāls dzēriens, kas 
darināts izmantojot Latvijas 
ābolu vīnu un piemeklētu 

Amerikas apiņu šķirni.

ĀBOLU SIDRS
PREMIUM BRUT

Dzēriens niansētu garšu 
mīļotājiem. Darināts no trīs 
Latvijas šķirņu āboliem ar 

uzsvaru uz nedaudz skābāku 
akcentu garšas balansā. 

Raudzēts un noturēts astoņus 
mēnešus zemā temperatūrā. 

Lielisks gardēžu vakariņu 
dzēriens.
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0,75757 l 8-10°C

AlAlA
klkl . 7,7,7 5%tilili plpl . 578

EUR
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Brīnumaina vasaras pastaiga pa 
Abavas ielejas bagātīgajām 
pļavām, trejdeviņu ziedu spēks, 
dzirkstoša draudzība un svētki. 
Tāds ir Pļavas sidra stāsts. Darināts 
no Latvijas āboliem, papildināts ar 
pļavas zālīšu un ziedu ekstraktiem, 
šis dzēriens ir nonācis Jūsu mājās, 
lai dāvātu mirkli prieka! Novērtējiet 
tā svaigo un ziedaino aromātu,ku-
ru papildina saldena vasaras garša. 
Baudiet atvēsinātu!

0,75757 l 8-10°C

AlAlA

klkl . 5%tilili plpl .

206
EUR

496
EUR

0,75L pudele

0,33L pudele

Abavas Pļavas sidrs



ABAVAS PĻAVAS SIDRS

Aktuālais dzērienu sortiments

EUR
CENA NORĀDĪTA

PAR 1 PUDELI

6-
10°C0,75 l

Al

k.7
,5%tilp.

6 gb.

Rabarberu dzirkstvīns ir darināts no pašu saimniecībā 
audzētiem rabarberiem. Jau tradicionāli tas top 6 mēnešu 
garumā no vasaras sākumā vāktiem rabarberiem un tiek 
pildīts pudelēs īsi pirms gadumijas. Dzirkstvīnam piemīt 
patīkams rabarberu aromāts un svaiga pēcgarša.

ABAVAS RABARBERU DZIRKSTVĪNS BRUTS |   0,75l 12%

Ābolu sidrs ir darināts no rūpīgi atlasītuLatvijas šķirņu 
āboliem ar uzsvaru uz vieglu un patīkami sabalansētu 
garšu.  Pateicoties raudzēšanai un gatavināšanai zemā 
temperatūrā astoņu mēnešu garumā, tas ir saglabājis 
svaigu ābolu aromātu un burvīgu krāsas dzidrumu.

ABAVAS ĀBOLU SIDRS MEDIUM   |   0,33l 7,5% 
|   0,75l 7,5% 

Ābolu sidrs ir dzēriens niansētu garšu mīļotājiem. 
Darināts no trīs Latvijas šķirņu āboliem ar uzsvaru 
uz nedaudz skābāku akcentu garšas balansā. Raudzēts 
un noturēts astoņus mēnešu zemā temperatūrā.

ABAVAS ĀBOLU SIDRS BRUTS PREMIUM   |   0,33l 8,5% 

6-10°C0,3

Al

k.7
,5 %tilp.

EUR
CENA NORĀDĪTA

PAR 1 PUDELI

24 gb.

EUR
CENA NORĀDĪTA

PAR 1 PUDELI

6-10°C0,75 l

Al

k.7
,5%tilp.

6 gb.

6-10°C0,75 l

Al

k.8
,5 %tilp.

EUREUR
CENA NORĀDĪTA

PAR 1 PUDELI
CENA NORĀDĪTA

PAR 1 PUDELI

6-10°C0,33 l

Al

k.8
,5 %tilp.

24 gb. 6 gb.

|   0,75l 8,5% 

Kad ābols iebrien pagulēt apiņos un nenāk ārā divus 
mēnešus, top unikāls raudzēts dzēriens, kas sevī apvieno 
ābolu svaigumu un apiņu rūgtumu. Labākais no Latvijas 
āboliem katrā pudelē!

EUR
CENA NORĀDĪTA

PAR 1 PUDELI

8-10°C0,75 l

Al

k.7
,5%tilp.

6 gb.

EUR
CENA NORĀDĪTA

PAR 1 PUDELI

24 gb.

8-10°C0,3

Al

k.7
,5%tilp.

ABAVAS DZIRKSTVĪNS ĀBOLS APIŅOS
0,75l 7,5%
0,33l 7,5% 

3 l

3 l
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1074

206 578

578206

578206

|   0,75l  5% 

Brīnumaina vasaras pastaiga pa Abavas ielejas bagātīgajām 
pļavām, trejdeviņu ziedu spēks, dzirkstoša draudzība un svētki. 
Tāds ir Pļavas sidra stāsts. Darināts no Latvijas āboliem, papild-
ināts ar pļavas zālīšu un ziedu ekstraktiem, šis dzēriens ir 
nonācis Jūsu mājās, lai dāvātu mirkli prieka! Novērtējiet tā 
svaigo un ziedaino aromātu, kuru papildina saldena vasaras 
garša. Baudiet atvēsinātu!

EUR
CENA NORĀDĪTA

PAR 1 PUDELI 496
EUR

CENA NORĀDĪTA
PAR 1 PUDELI 206
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Abavas rabarberu
dzirkstvīns

. 6-10°C0,75 l

Al

k 7,5%tilp.

6 gb.

10EUR

74
CENA NORĀDĪTA

PAR 1 PUDELI

Abavas lepnums, kas pieprasīts daudzviet
Eiropā. Sajūtiet rabarberim raksturīgo

svaigo un kraukšķīgo raksturu un ļaujiet
elegantajai un piepildītajai paletei sevi

pārsteigt. Izbaudiet aromātā nojaušamās
spirgtās un zīdainās Latvijas naktis…
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Abavas ogu 
un augļu 
vīnu izlase
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EUR661

EUR578

ABAVAS UPEŅU DESERTA VĪNS     |     0,5l 10%

ABAVAS ĀBOLU VĪNS SAUSAIS     |     0,5l 12%

ABAVAS RABARBERU PUSSALDAIS VĪNS     |     0,5l 12%

ABAVAS ĀBOLKŪKA     |     0,75l 10%

ABAVAS UPEŅU KARSTVĪNS     |     0,75l 10%

Rabarberu pussaldais vīns ir darināts no Latvijas 
audzētiem ,īpaši atlasītiem rabarberiem. Tas gatavots 
pēc klasiskas baltvīna tehnoloģijas. Vīnam piemīt 
patīkams rabarberu aromāts un atapidzinoša, svaiga 
un saldena garša. Izbaudiet ziemeļu dabas bagātību , 
baudot dzērienu īpašos dzīves mirkļos. Pasniegšanas 
temperatūra +10 līdz +12 C. Satur sulfitus. EUR578

8 gb.

EUR578

EUR578

JAUNUMS

10
-12°C

10
-12°C

ABAVAS RABARBERU PUSSALDAIS VĪNS     |     0,75l 12%

ABAVAS ĀBOLU VĪNS SAUSAIS     |     0,75l 12%
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Bezalkoholiskie dzērieni

ABAVAS KARSTĀ UPENE     |     0,75l  

EUR2325 6

Ļaujieties karstās upenes brīnumainajai garšai, kas 
pateicioties rūpīgam vīndaru darbam stāsta par 
zvaigžņotām naktīm, māju sajūtu, siltām sarunām ar 
kūpošu krūzi rokās un nemanot Jūs aiznes maģiskajā 
garšvielu pasaulē. Karstā upenes un ābolu dzēriens ir 
stāsts par izsteiksmīgo ziemeļu velšu un austrumu 
garšveilu draudzību, kurā dominē upenes, krustnagliņas, 
kardomons un kanēlis. Baudiet siltu nesteidzoties. 
Īpašām garšas niansēm pievienojiet citrusaugļus. 
Pasniegšanas 
temperatūrā 50 -60 °C grādi. Iespējamas dabīgas 
nogulsnes. 

JAUNUMS
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Abavas vīna dārzs, kas aug 
virs 57.paralēles, ir viens 

no lielākajiem Ziemeļu 
vīna dārziem Eiropā un 

pasaulē. Stādīts un kopts 
ar lielu rūpību un mīlestību 

nu dod pirmos darba 
augļus, ar kuriem esam 

lepni dalīties ar Jums. 

Vīnogu vīni



Vīnogu vīni
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Vīns Solaris ir klasisks, svaigs baltvīns ar aromātisku un 
augļainu raksturu. Augušas aukstā klimatā vīnogas var lepoties 
ar kraukšķīgu, zaļu raksturu, kurā jūtamas zaļā ābola,ērkšķogu, 
ananāsu, upeņu lapu notis. Vīna buķetei piemīt augļains ziedu 
aromāts, plūškoka un piparmētras nianses. Garšā dominē 
vieglu ananāsu augļu, ābolu notis.
Baudiet vīnu atdzesētu 8-10 grādu temperatūrā kopā ar 
vieglu, izsmalcinātu maltīti.
Vīns ieguvis bronzas medaļu konkursā "Latvijas gada vīns 
2020" starp TOP pasaules vīniem!

ABAVAS BALTVĪNS SOLARIS, SAUSS     |     0,75l  12,5%

EUR
CENA NORĀDĪTA

PAR 1 PUDELI

8-10°C0,7

Al
k.

12,5%tilp.

5 l

2397

Vīns White blend ir kā apliecinājums unikālai un citādai vīna 
pasaulei - radīts no Abavas dārzos augušām baltajām 
vīnogām, lepojas ar izteiktu sarkanā ābola, citrusa, 
nobriedušu tropisko augļu aromātu. Garšas buķetei piemīt 
kraukšķīgas ābolu, saldo bārbeļu un citrusa notis. Baudiet
vīnu atdzesētu 8-10 grādu temperatūrā kopā ar vieglu, 
izsmalcinātu maltīti. 

ABAVAS BALTVĪNS WHITE BLEND, SAUSS     |     0,75l  12,5% 

Vīns, kas darināts no Muskaris un St-Pepin vīnogām ir kā 
apliecinājums unikālai vīna pasaulei. Aromātā dominē 
muskata vīnogas raksturs, saldeni, nobrieduši bumbieri un 
āboli. Garšas paletē dominē zaļie āboli un ērkšķogas, bet 
nobeigumā - muskata notis. Baudiet vīnu atdzesētu 8-10 
grādu temperatūrā.
Vīns ieguvis bronzas medaļu konkursā "Latvijas gada vīns 
2020" starp TOP pasaules vīniem!

ABAVAS VĪNOGU BALTVĪNS MUSKARIS, SAUSS     |     0,75l  12,5% 

Vīns Rondo var lepoties ar kvalitatīvu un nobriedušu, 
viskozu raksturu. Aromātā dominē ķirši un žāvētas plūmes, 
savukārt garšā jūtamas ķiršu, žāvētu augļu un pipara notis. 
Pēcgaršā dominē viegli tanīni. Baudiet vīnu atdzesētu 
14-16 grādu temperatūrā. 
Vīns ieguvis sudraba medaļu konkursā "Latvijas gada vīns 
2020" starp TOP pasaules vīniem!

ABAVAS SARKANVĪNS RONDO, SAUSS     |     0,75l  14% 

Vīns Abavas Rose ir kā apliecinājums unikālai vīna pasaulei - 
radīts no Latvijas vīnogu šķirnes Zilga, lepojas ar ogainu, 
svaigu, bagātīgu aromātu buķeti, kurā dominē meža 
zemenes. Garšā augsts un kraukšķīgs skābes balanss. 
Pasniedziet to kā aperatīvu īpašos dzīves mirkļos vai 
kopā ar izsmalcinātu, vieglu maltīti.
Vīns ieguvis bronzas medaļu konkursā "Latvijas gada vīns 
2020" starp TOP pasaules vīniem!

ABAVAS VĪNOGU DZIRKSTVĪNS ROSE    |     0,75l  12,5% 

EUR
CENA NORĀDĪTA

PAR 1 PUDELI

8-10°C0,7

Al
k.

12,5%tilp.

5 l

2066

EUR
CENA NORĀDĪTA

PAR 1 PUDELI

8-10°C0,7

Al
k.

12,5%tilp.

5 l

2066

EUR
CENA NORĀDĪTA

PAR 1 PUDELI

8-10°C0,7

Al
k.

14,0%tilp.

5 l

2480

EUR
CENA NORĀDĪTA

PAR 1 PUDELI

6 gb.

8-10°C0,7

Al
k.

12,5%tilp.

5 l

1653

8 gb.

8 gb.

8 gb.

8 gb.



Premium klases dzērieni
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16 EUR
53

16 EUR
53

16 EUR
52

37 EUR
19

ABAVAS ĀBOLS OZOLĀ     |     0,7L 42%

ABAVAS ĀBOLU VELVETS     |     0,7L 20%

ABAVAS UPEŅU VELVETS     |     0,7L 20%

ABAVAS ARONIJU VELVETS     |     0,7L 20%
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Vo
l.0,7 lAlc

.42% 6 pcs

22 EUR
31

10 EUR
74Vo

l.0,5 lAlc
.20% 6 pcs

ABAVAS BALTAIS VERMUTS     |     0,5L 12,5%

ABAVAS BURKĀNU DESTILĀTS     |     0,35L 40%

ABAVAS OGU DESTILĀTS   I   0,7L   42%  

ABAVAS SARKANAIS VERMUTS   I   0,5L   20%  

EUR
CENA NORĀDĪTA

PAR 1 PUDELI 1074
6 pcs0,5

A
lk

.20,0%tilp.

l

EUR
CENA NORĀDĪTA

PAR 1 PUDELI 1074Vol.0,35lA
lc.40% 12pcs

 38% 

 

  

.  
A

lc 38%
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Šo ābolu vīnu novērtēs sauso 
vīnu cienītāji. Buķetē jūtama 

ābolu sēkliņu, persiku un 
citronu nots. Īpaši atlasītu 
šķirņu āboli sniedz vīnam 

noturīgu, atspirdzinošu raksturu 
ar pārsteidzoši pikantu 

pēcgaršu.

Klasisks Latvijas upeņu deserta 
vīns, kurā apburošu upeņu 
aromātu papildina patīkams 

garšas balanss. Dzēriens lieliski 
raksturo ziemeļu upeņu garšu, 
kurā saldumu papildina svaigs 
skābums. Vīns būs brīnišķīgs 
papildinājums tradicionāliem 

Latvijas desertiem.

Rabarberu pussaldais vīns ir 
darināts no Latvijas audzētiem , 
īpaši atlasītiem rabarberiem. Tas 
gatavots pēc klasiskas baltvīna 

tehnoloģijas. Vīnam piemīt 
patīkams rabarberu aromāts 
un atapidzinoša, svaiga un 

saldena garša.

ABAVAS RABARBERU 
PUSSALDAIS VĪNS

ABAVAS UPEŅU 
DESERTA VĪNS

ABAVAS ĀBOLU 
SAUSAIS VĪNS

0,25 l 6-10°C

A
lk.

12% tilp. 289
EUR
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Abavas aroniju velvets 0,04l, 20%
Abavas ābolu velvets 0,04l, 20%

EUR / pudele

482

Abavas upeņu velvets 0,04l, 20%
Abavas ābols ozolā 0,04l, 40%
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www.abavas.lv         abavas.vinadaritava                abavas_vini

• virs 700 € (bez PVN)

ATLAIDES*

* Atlaižu sistēma attiecināma  
   tikai uz dzērieniem



Personalizācijas iespējas 
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Izgatavosim personalizētu 
apsveikumu, kā arī          

personalizētas etiķetes 
dzērieniem



Online Abavas dzērienu degustācija 
Jūsu kolēģiem, biznesa partneriem, 

draugiem un ģimenei. 

EUR / bez PVN

2631

Degustācijas komplektā ietilpst ABAVAS dzērienu izlase:
ABAVAS dzirkstvīns Ābols apiņos, 0,33l 7,5%
ABAVAS ābolu sidrs medium, 0,33l 7,5%
ABAVAS ābolu sidrs brut premum, 0,33l 8,5%
ABAVAS pļavas sidrs, 0,33l  5%

ABAVAS aroniju velvets, 0,04l, 20% 
ABAVAS ābolu velvets, 0,04l, 20% 
ABAVAS upeņu velvets, 0,04l, 20%
ABAVAS ābols ozolā, 0,04l, 40%

* Online degustācijas tiek vadītas sākot no 15 personām.

* Saplānosim un piedāvāsim arī dzērienu izlasi pēc Jūsu velmēm. 

ABAVAS upeņu deserta vīns, 0,25l 10%
ABAVAS ābolu vīns sausais, 0,25l 12%
ABAVAS rabarberu pussaldais vīns, 0,25l 12%



Vīna degustācijas un pasākumi
Abavas vīna darītavā!

Ar prieku aicinām ciemos, lai tuvāk iepazīstinātu ar Abavas ģimenes
vīna darītavas stāstu un dzērieniem, un vienkārši pavadītu burvīgi
laiku kolēģu, biznesa partneru, draugu vai ģimenes lokā!
Abavas ābeļdārzs un ražotne atrodas skaistā vietā, kur apkārt valda
dabas miers un harmonija.

Detalizētāku informāciju par dzērienu degustāciju un pasākumu
organizēšanu pie mums vīna darītāvā vai arī jūsu izvēlētā vietā
iegūsiet, sazinoties ar vīnotavas vadītāju Lieni!

Liene Šneidere  | tālr. +371 29100161  |  epasts: liene.sneidere@abavas.lv
Vīna darītava "Kalējkrāmi", Slampes pag., Tukuma nov.

www.abavas.lv

Par dzērienu un dāvanu iegādi sazinieties ar korporatīvo klientu vadītāju Santu Vanagu
santa.vanaga@abavas.lv   |  tālr.: +371 29433223 

Piedāvājam iegādāties
dāvanu kartes

Abavas vīna darītavā!

uvākākā  ik ik epazīstinātu ar Abavava as ģimenes
eniem, un vienkārši pavava adītu burvīgi
u, draugu vai ģimenes lokā!
 atrodas skaistā vietā, kur apkārt valda

dzērienu degustācijucijuci un pasākumuākumuā
darītāvāvā ā vai arī jūsu izvēlētā vietā

īnotavas vadītājuājuā Lieni!
Piedāvāvā ājājā am iegādāties

dāvāvā anu kartes


