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LỜI GIỚI THIỆU
 Rượu vang là đồ uống có cồn được lên men trực tiếp từ trái nho chín trong tự nhiên. Về 
mặt bản chất, chỉ có rượu được lên men từ trái nho mới được gọi là rượu vang nhưng ngày 
nay, người ta sáng tạo ra rất nhiều công thức đồ uống khác nhau nên một số thức uống được 
lên men từ các loại quả như táo, mận… cũng được gọi là vang.

 Khi tìm hiểu giới thiệu về rượu vang, chắc hẳn bạn sẽ thấy có rất nhiều tên gọi loại rượu 
vang nổi tiếng thế giới làm say đắm lòng người. Nhưng cốt lõi nhất nằm ở danh từ “wine” trải 
qua bao nhiêu năm không hề suy chuyển. Hiện nay, có nhiều biến thể của rượu vang cũng 
được công nhận, chẳng hạn như người Nhật gọi rượu được lên men từ trái mơ, mận của họ 
là “plum wine”…

NGUỒN GỐC: Trong bất kì nguồn thông tin nào giới thiệu về rượu vang, chúng ta cũng 
nên tìm hiểu rượu vang xuất xứ từ đâu. Nguồn gốc của rượu vang chính thức bắt nguồn từ 
Trung Đông theo truyền thuyết Ba Tư huyền bí. Truyền thuyết kể rằng, xa xưa có 1 vị công 
chúa Ba Tư không được vua cha yêu mến nên đã cố quyên sinh bằng cách ăn thật nhiều 
những quả nho bị thối rữa. Nhưng sau khi ăn 1 lượng lớn, nàng bị say men nho và ngủ thiếp 
đi. Khi tỉnh dậy, tinh thần công chúa thay đổi hẳn, nàng thấy hưng phấn, thoải mái và yêu 
đời hơn nên được vua cha yêu quý. Sau đó, nhà vua đã cho lan truyền thức uống được lên 
men từ những trái nho “hỏng” và phổ biến cho tới tận ngày nay.

RƯỢU VANG BAO NHIÊU TUỔI? Chất lượng rượu vang được quyết định bởi rất nhiều 
yếu tố, từ giống nho nguyên liệu, công thức lên men cho tới thời gian ủ rượu. Vì vậy, dựa vào 
tuổi của rượu vang cũng có thể đánh giá được phần nào độ ngon của rượu. Bạn có thể tìm 
hiểu tuổi của rượu vang trong phần giới thiệu về rượu vang in trên thân chai hoặc vỏ hộp 
rượu.

 Để đảm bảo hương vị thơm ngon của rượu vang có thể tăng lên theo thời gian bảo quản 
rượu, cần đảm bảo rất nhiều yếu tố kỹ thuật, đặc biệt là về nhiệt độ. Nhiệt độ lý tưởng nhất để 
bảo quản rượu vang là trong khoảng 5-18O C. Trong đó, vang đỏ là 15- 18O C; vang trắng là 
12-15O C. Không phải tất cả các loại rượu vang đều cần ủ nhiều năm mới đạt được hương vị 
chuẩn. Thậm chí hiện nay có nhiều nhà sản xuất rượu vang ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện 
đại cho phép sản xuất ra những chai rượu vang uống được ngay khi sản xuất mà vẫn đảm bảo 
hương vị thơm ngon. Trong số các loại rượu vang, rượu vang đỏ chứa lượng tannin – chất chát 
lớn nên tuổi rượu vang càng cao - ủ càng lâu thì hương vị càng đậm đà, tuyệt hảo.

1. Đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, chuyên 
nghiệp
Cigar&Wine89 cam kết luôn hỗ trợ và đáp ứng mọi nhu 
cầu từ lựa chọn sản phẩm tư vấn bảo quản. Với đội ngũ 
tư vấn viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, nhiệt 
tình nhằm đem lại cho từng khách hàng những trải 
nghiệm tuyệt vời về rượu vang.

2. Vận chuyển an toàn miễn phí
Cigar&Wine89 cung cấp dịch vụ vận chuyển rượu vang 
an toàn, tiện lợi, miễn phí tới tận tay Quý khách hàng. Mọi 
đơn hàng đều được tiếp nhận và xử lý ngay khi nhận 
được yêu cầu từ Quý khách. Rượu vang được vận chuyển 
trong điều kiện tốt nhất cùng bao bì sang trọng, tinh tế để 
đảm bảo đem lại sản phẩm hoàn hảo nhất.

3. Phòng thử rượu sang trọng, đẳng cấp
Cigar&Wine89 được trang bị phòng thử nếm rượu cao 
cấp, không gian sang trọng riêng tư cùng dịch vụ chu 
đáo, tận tình. Đáp ứng mọi nhu cầu của Quý khách hàng, 
từ thưởng thức rượu vang hàng ngày cho tới tổ chức các 
chương trình nếm thử chuyên sâu. Bên cạnh đó, 
Cigar&Wine89 cung cấp dịch vụ món ăn kèm theo trong 
các chương trình thử nếm rượu vang như đùi heo muối, 
phô mai, xúc xích, bít tết, thịt nguội nhập khẩu cao cấp.
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SANTA EMA Catalina Icon 

Xuất xứ: Peumo (Rapel Valley) – Chile
Nhiệt độ phục vụ: 18° C
Nồng độ: 14%
Màu sắc: Đậm màu đỏ ruby ánh tím
Giống nho: 72% CABERNET SAUVIGNON, 20% 
CARMENERE, 8% CABERNET FRANC
Hương thơm cổ điển và thanh lịch của trái cây đỏ, mận và 
anh đào xen lẫn mùi thuốc lá cộng với vani tạo nên 
hương thơm mạnh mẽ đc kết hợp với tannin chín.

SANTA EMA Carmenere Amplus One 
Premium 

Xuất xứ: Peumo (Rapel Valley) – Chile
Nhiệt độ phục vụ: 16 - 18° C
Nồng độ: 14%
Màu sắc: Đậm màu đỏ ruby ánh tím
Santa ema carmenere Amplus One Premium được tạo 
thành từ 75% Carmenere, 20% Syrah và 5% Carignan. Nó 
hiển thị hương thơm của các loại thảo mộc, việt quất và 
mận đen. Trên vòm miệng, nó cho thấy sự sang trọng và 
cấu trúc tốt. Một loại rượu rất ngon.

SANTA EMA - Cabernet Sauvignon 
Terroir Reserva

Xuất xứ: Maipo Valley (Chile)
Năm đóng chai: 2011
Nồng độ: 14%
Dung tích: 750ml
Giống nho: Cabernet Sauvignon Rượu có hương vị mạnh 
mẽ và tinh tế, gợi mùi trái cây màu đỏ & đen như mận, 
dâu đen...

SANTA EMA - Carmenere Gran 
Reserva 

Xuất xứ: Cachapoal Valley (Chile)
Nồng độ: 14% 
Nhiệt độ phục vụ: 18° C
Giống nho: Carmenere
Cấp độ: Gran Reserva 
Rượu có màu đỏ ruby, thẫm hương thơm của trái cây 
màu đỏ như anh đào, mận, thuốc lá và cafe rang.



Santa Ema Chardonnay Gran 
Reserva 

Xuất xứ: Casablanca Valley (Chile)
Nhiệt độ phục vụ: 12° C
Nồng độ: 14% 
Hương thơm nồng nàn vị trái cây nhiệt đới như chuối, dứa 
kết hợp mùi hương thảo mộc của cam quýt và mật ong
Độ cân bằng tuyệt hảo, kết hợp tuyệt vời cùng các món 
thịt trắng.

Chateau Cap L'ousteau Leather label 

Xuất xứ: Médoc/Haut-Médoc (Pháp)
Nồng độ: 14% 
Dung tích: 750ml
Giống nho: 60% MERLOT, 24% CABERNET SAUVIGNON, 
16% PETIT VERDOT
Rượu có màu đỏ rực rỡ, mùi hương hơi cay nồng với 

hương anh đào và vani.

Chateau Dauzac Grand Cru Classé

Xuất xứ: Pháp
Vùng: Margaux (Bordeaux)
Năm đóng chai: 2017
Nồng độ: 13.5% 
Nhiệt độ phục vụ: 16° - 18° C
Một chai rượu vang với chất lượng hiếm có, mang hương 
vị cay nồng và quả anh đào chín mọng.

Chateau Des Combes Saint Emilion 
Grand Cru

Xuất xứ: Bordeaux/ Saint-Émilion (Pháp)
Nhiệt độ phục vụ: 16 -18° C
Nồng độ: 14.5%
Giống nho: 98% MERLOT, 2% CABERNET FRANC
Rượu mang màu đỏ thẫm rất đậm đà, rực rỡ với sắc 
hồng. Mùi vị đậm đà, phức hợp, có vị trái cây và gia vị với 
hương thơm của mận khô và bánh gừng.



Balmontee Bordeaux Vin Rouge 

Xuất xứ: Bordeaux (Pháp)
Giống nho: Cabernet Sauvignon
Nồng độ: 12% 
Dung tích: 750ml
Rượu có một số hương vị đặc trưng như mùi anh đào, 
mùi nho khô, mùi hạt tiêu, mùi khói, mùi quế...

Rượu vang SENA 

Xuất xứ: Aconcagua Valley, Chile; Niên vụ: 2014
Giống nho: 60% Cabernet Sauvignon, 16% Carmenere, 
11% Malbec, 8% Merlot và 5% Petit Verdot
Nồng độ: 14%; Dung tích: 750ml
Rượu vang đỏ Chile Sena được làm theo phong cách cổ 
điển Bordeaux, nghĩa là chai rượu được phối trộn nhiều 
loại nho với nhau và mang cá tính riêng của nhà sản xuất. 
Vang Sena là một Icon wine của Chile, loại vang này chỉ 
dành cho đại tiệc.

Chateau Cap L’ousteau Metal Label

Xuất xứ: Médoc/Haut-Médoc (Pháp)
Nhiệt độ phục vụ: 18° C
Nồng độ: 13.5%
Màu đỏ rực rỡ. Mùi hương phức hợp giữa hơi cay nồng với 
hương anh đào và vani.
Thích hợp dùng kèm với thịt đỏ hoặc thịt hươu nai thú 
rừng với phô mai cứng.

Chateau Peychaud 

Xuất xứ: Pháp
Nồng độ: 13.5% 
Nhiệt độ phục vụ: 18° C
Quy trình lên men: ngâm tách vỏ trong 21 ngày sau đó ủ 
trong thùng gỗ sồi.
Màu đỏ đậm, mang hương vị của trái dâu tây, thoang 
thoảng vị chocolate và mang đậm vị chát đặc trưng của 
vang Pháp.



Saint-Émilion Grand Cru
Grand Cru Classé

Xuất xứ: Bordeaux, Pháp
Giống nho: Merlot; Niên vụ: 2015
Nồng độ: 14.5%
Dung tích: 750ml
Rượu được làm bằng cách chiết xuất lạnh và nhẹ nhàng 
để giữ được đặc tính của trái cây màu đỏ tươi. Hương vị 
từ trái cây, gia vị, tannin và gỗ sồi được tích hợp tốt ở đây 
làm nên dòng rượu rất hấp dẫn, càng ủ càng ngon nhưng 
hoàn toàn sẵn sàng để sử dụng ngay.

Chateau D'Issan 1st 2016

Xuất xứ: Bordeaux, Pháp
Giống nho: 64% Cabernet Sauvignon, 36% Merlot
Niên vụ: 2016; Nồng độ: 13%; Dung tích: 750ml
Chai rượu này được làm từ những gốc nho lâu năm tuổi 
trong những thung lũng mênh mông ở Margaux. Thổ 
nhưỡng ở đây chủ yếu được tạo thành từ sỏi đá và đất 
sét. Chính điều đó đã góp phần vào độ chín tối ưu và sự 
tươi mát trong hai giống nho Cabernet Sauvignon và 
Merlot. Vang Chateau D’ISSAN là một sự hiện thân đầy 
tinh tế đặc trưng của Margaux.

Chateau Ducluzeau NSX Ducru 
Beaucaillou

Xuất xứ: Pháp
Niên vụ: 2014
Nồng độ: 13.5%
Rượu có hương thơm mạnh mẽ, tâng bốc và tham lam. 
Mùi trái cây chín đỏ với chút sô cô la, bánh mì nướng và 
vani cho thấy một loại rượu có vị bùi được hỗ trợ bởi chất 
tannin chặt chẽ tạo nên điểm nhấn khó quên của dòng 
rượu này.

Chateau Troplong Mondot

Xuất xứ: Saint-Emilion Grand Cru, Bordeaux (Pháp)
Giống nho: 90% Merlot. 8% Cabernet Sauvignon, 2% 
Cabernet Franc
Nồng độ: 14.5%
Chateau Troplong Mondot hiện lên như một bó hoa tinh 
tế với hương thơm của quả anh đào đen, mứt mâm xôi và 
mùi hương nhẹ nhàng vị khoáng. Trong vòm miệng, cảm 
nhận độ đậm trung bình (medium-bodied) nhưng sự ấn 
tượng nhất được thể hiện trong nửa đầu thưởng thức 
rượu. Thể hiện hương vị sảng khoái và có chiều sâu cùng 
hậu vị được kéo dài với vị cay của hạt tiêu trắng.



Chateau Palmer 2012 

Xuất xứ: Bordeaux (Pháp)
Niên vụ: 2012; Độ cồn 13.5%
Giống nho: 48% Merlot, 46% Cabernet Sauvignon, 6% Petit 
Verdot
Màu tím đục, với hương vị tuyệt vời của quả việt quất, quả 
mọng, cam thảo,…  mang lại cảm giác mượt mà dễ chịu, 
với nước sốt mận, nho đỏ và hương hoa cà được kết hợp 
với nhau. Hương bánh mì nướng tinh tế nhưng bền bỉ tạo 
điểm nhấn cho mọi thứ. Một chai rượu tuyệt vời vào năm 
2012 đến từ nhà sản xuất.

Chateau Palmer 2016 

Xuất xứ: Bordeaux (Pháp)
Niên vụ: 2016; Độ cồn 13.5%
Giống nho: 47% Merlot, 47% Cabernet Sauvignon, 6% Petit 
Verdot
Đây là một kết xuất rất vững chắc, với cốt lõi của quả 
mâm xôi đen, nho đen và hương vị trái vả ngon ngọt rõ 
ràng. Hậu vị có rất nhiều hương than chì, thuốc lá trong 
khi vẫn duy trì hương vị chính  như ban đầu.

Chateau Qvintvs 
Saint-Emilion Grand Cru 2014

Xuất xứ: Bordeaux (Pháp)
Niên vụ: 2014
Giống nho: 69% Merlot, 31% Cabernet Franc
Hương rượu thơm mùi quả mâm xôi, hạt tiêu và gia vị. 
Rượu rất mượt và đầm với vị tannin chín mọng, đầy đặn. 
Sự tươi mát làm tăng hương vị trái cây rực rỡ, chuyển 
thành dư vị thanh lịch đầy biểu cảm.

Chateau Latour 2009

Xuất xứ: Pauillac, Pháp
Niên vụ: 2009
Giống nho: Bordeaux blend
Nồng độ: 14%; Dung tích: 750ml
Nồng độ cao và một lượng tannin chưa từng thấy trước 
đây là đặc trưng cho dòng rượu vang này. Rượu sở hữu 
hương thơm đậm đà và độ tươi ngon đặc biệt. Rượu đầm, 
hương socola rất dày kết hợp với vị tươi mát từ thảo mộc 
ấn tượng.



Mario Primitivo Puglia IGT 

Xuất xứ: Ý - nhập khẩu nguyên chai
Giống nho: Primitivo
Nồng độ: 14.5% 
Dung tích: 750ml
Nhiệt độ phục vụ: 12 - 16° C
Một chai rượu vang cân bằng tròn vị và phức hợp với 
tannin sâu lắng mượt mà như nhung lụa. Thích hợp cho 
những người nồng nhiệt, mạnh mẽ và sang trọng.

Barbanera Ser Passo Toscana Rosso 
IGT 

Xuất xứ: Tuscany (Italy)
Năm đóng chai: 2017
Nồng độ: 14% 
Dung tích: 750ml
Đây là loại rượu có màu đỏ đậm đặc trưng với hương 
thơm độc đáo, rất mạnh và dứt khoát, tương tự như mùi 
của các loại trái cây chín đỏ như anh đào và anh đào đen.

Ultimo Tocco Appassimento 
Negroamaro IGT - Salento 98 Points

Xuất xứ: Puglia (Italy)
Giống nho: Negroamaro
Nồng độ: 16% 
Dung tích: 750ml
Có màu đỏ ngọc ánh tím khi được rót vào ly. Hương thơm 
phức hợp và đậm đà của quả mâm xôi, mứt dâu, nho khô 
và vani

Opus One 2016

Xuất xứ: Napa Valley, Mỹ
Niên vụ: 2016
Nồng độ: 14%
Đây là dòng vang hàng đầu của Mỹ, là sản phẩm liên 
doanh giữa 2 thương hiệu hàng đầu: Baron Philippe de 
Rothschild của Chateau Mouton Rothschild (vùng 
Bordeaux - Pháp) và Robert Mondavi ở Napa Valley, 
California vào năm 1979. Opus One được sản xuất theo 
phong cách Bordeaux, pha trộn từ các giống nho khác 
nhau gồm Cabernet Sauvigon, Merlot, Cabernet Franc, 
Malbec và Petit Verdot.



 
 



Cigar Lotus MINI
 Sản phẩm cigar mini có kích thước nhỏ rất hợp với người thưởng thức được đầy đủ hương vị của điếu 
Cigar trong thời gian ngắn, được hoàn thiện với 03 dạng sản phẩm, đó là bao sắt 10 điếu màu nâu, 
màu đen và màu vàng. Mỗi loại sản phẩm đều có hương vị đặc trưng riêng của dòng sản phẩm mini.
Cigar Louts Club có size: 17
Độ dài: 83 mm x 6,75 mm; Độ mạnh: trung bình
Màu áo: Nâu sáng, nâu, nâu đậm
Thời gian thưởng thức: cỡ tầm 10 - 20 phút



Cigar Lotus no 5 
 Được sử dụng từ những lá Cigar tốt nhất, được lựa chọn công phu và được lên men, tạo vị bằng 
phương pháp thủ công, có hương thơm đặc trưng của Cigar hảo hạng, vị cân bằng, tạo sự thích thú 
cho người thưởng thức, được thiết kế với hình thái điếu vừa phải, phù hợp người tiêu dùng.
Cigar Lotus Club No 5 size: 42
Độ dài: 125 mm x 16,67 mm; Độ mạnh: trung bình
Màu áo: vàng, nâu sáng
Thời gian thưởng thức: cỡ tầm 35 - 40 phút

Cigar LOTUS no 2
 Mỗi điếu đều bọc ngoài bằng lớp túi Cello- phane được trình bày trong hộp sắt 5 điếu sang trọng, 
được sử dụng và lựa chọn từ những lá cigar phù hợp, được cuốn công phu và lên men, tạo hương 
vị bằng phương pháp thủ công.
Cigar Lotus No 2: hộp sắt
Độ dài: 93 mm x 16,67 mm; Độ mạnh: Trung bình
Màu áo: nâu sáng;
Thời gian thưởng thức: 25 – 35 phút



Cigar VINABOSS'S 55

 Đươc đóng hộp sơn mài 10 điếu, hộp gỗ 10 điếu, 1 điếu ống nhôm để phù hợp cho từng nhu cầu 
sử dụng như hút, quà biếu, tặng cho người thân, có hương vị và mùi đặc trưng của cigar cao cấp, 
được sử dụng những lá cigar có màu nâu sậm nên có làn khói mịn màng và rất dễ đốt cháy.
Độ dài cigar Vinaboss's size 55: 129 mm x 23,43 mm
Độ mạnh: Trung bình
Màu áo: màu nâu sậm; 
Thời gian thưởng thức: cỡ tầm 45- 55 phút

Cigar VINABOSS'S 60

 Đươc đóng hộp sơn mài 10 điếu, hộp gỗ 10 điếu, 1 điếu ống nhôm để phù hợp cho từng nhu cầu 
sử dụng như hút, quà biếu, tặng cho người thân. Là loại cigar cao cấp, có vị ngọt nhẹ, có hương 
thơm đặc trưng,lưu hương khá lâu trong khoang mũi và miệng của người thưởng thức.
Cigar Vinaboss's: size 60
Độ dài: 120 mm x 23,81 mm
Màu áo: màu nhẹ tới trung bình
Thời gian thưởng thức : cỡ tầm 40 – 50 phút



HANOS 52
 Đươc đóng hộp sơn mài, hộp gỗ 10 điếu, ống nhôm 1 điếu để phù hợp cho từng nhu cầu sử dụng 
như hút, quà biếu, tặng cho người thân, được cuốn từ những loại lá cigar tốt nhất, chỉ với một vị 
socola của lá cigar nguyên chất thụ hưởng tinh hoa của khí hậu nhiệt đới vùng Trung Mỹ.
Độ dài: 125 mm x 20,64 mm
Độ mạnh: Trung bình
Màu áo: nâu sáng
Thời gian thưởng thức: cỡ tầm 45 – 60 phút

HANOS 56
 Đươc đóng hộp sơn mài 10 điếu, hộp gỗ giấy 3 điếu, hộp gỗ giấy 1 điếu để phù hợp cho từng 
nhu cầu sử dụng như hút, quà biếu, tặng cho người thân, phù hợp cho người đã dùng và chơi cigar 
lâu năm, cigar hanos có mùi hương đặc trưng, vị đậm, ngọt thanh tạo sự quyến rũ cho những người 
khó tính.
Độ dài Hanos size 56: 165 mm x 22,23 mm
Độ mạnh: trung bình
Màu áo: màu nâu sẫm
Thời gian thưởng thức: cỡ tầm 60 – 90 phút


