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Każdy zestaw może zostać wzbogacony o indywidualnie skomponowany voucher pobytowy 

lub produktowy. 

Winnica położona jest nad Jeziorem Mierzęcińskim i zajmuje obszar 8,75 ha, co plasuje ją w 

czołówce polskich winnic jeśli chodzi o wielkość uprawy.  Pierwszych nasadzeń dokonano w 

2004 roku. Obecnie ponad 35 tysięcy krzewów winorośli rośnie na rozległym, łagodnym 

zboczu o orientacji południowej i południowo-zachodniej, jak i terenie płaskim, na 

wysokości około 60 m n.p.m.  Obecnie uprawiamy 19 szczepów, głównie odmiany winorośli 

białych kernling, riesling, solaris i seyval blanc oraz czerwonych rondo, regent i zweigelt. 

Winnica leży na Lubuskim Szlaku Wina i Miodu.
Tutejszy mikroklimat sprzyja uprawie winorośli, o czym świadczą stare, przedwojenne 

krzewy występujące w wielu okolicznych domostwach. Zimy w Mierzęcinie są łagodne,         

a lata słoneczne i suche, dzięki czemu krzewy obradzają w dorodne i soczyste owoce.

Oddajemy w Państwa ręce katalog zestawów prezentowych z Pałacu Mierzęcin. To efekt 

mariażu produktów Winnicy Pałac Mierzęcin i Pałacowej Spiżarni. Wszystkie przetwory, 

które proponujemy powstały lokalnie w Restauracji Destylarnia pod czujnym okiem Szefa 

Kuchni Pawła Salamona, w przetwórni Winnicy Pałac Mierzęcin i w zaprzyjaźnionej pasiece. 

O Pałacowej Spiżarni
Tu, w Mierzęcinie staramy się czerpać jak najwięcej z bogactwa otaczającej nas natury           

i tradycji regionu. Łączymy je w przetworach tak, by nasi Goście w pełniejszy sposób mogli 

poczuć urok tego miejsca i subtelną energię je wypełniającą. Nadszedł czas, by smaki 

Mierzęcina zamknąć w słoikach, aby móc dzielić się ich bogactwem również poza granicami 

majątku. Tak powstała PAŁACOWA SPIŻARNIA. Współpracujemy z lokalnymi dostawcami, 

wiemy, kto w regionie działa ekologicznie, zgodnie z rytmem natury, dzięki czemu nasze 

produkty wypełnia bogactwo smaków zdrowych składników potrzebnych dla zbudowania 

równowagi ciała i ducha. Nasz pałacowy ogródek pełen jest ziół, warzyw i owoców. Finalnie 

nasze smaki możemy nazwać kompozycją odczuć. Kompozycją, w którą wkładamy serce       

i naszą miłość do miejsca, które tworzymy, miejsca które łączy atmosferę odprężenia, 

naturalnej równowagi i radości smakowania dobrej, zdrowej kuchni.

O Winnicy Pałac Mierzęcin 
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Winnica Pałac Mierzęcin   /   Pałacowa Spiżarnia   /   pasieka



Wybierz spośród 5 wariantów i skomponuj swój własny zestaw złożony z 
produktów, które lubisz lub którymi chcesz obdarować bliskich, 
współpracowników, przyjaciół.

pięć   zestawów

nieskończona   ilość   wariantów



*ceny dotyczą zestawów na zdjęciach i mogą ulec zmianie w zależności od wybranych produktów      ** podane ceny są cenami bru�o

wino + olej + słoik
130 pln

olej + olej + olej
105 pln

90 pln
olej + słoik + słoik

180 pln
wino + wino

75 pln
olej + olej



Wina z Winnicy Pałac Mierzęcin 



regent
10 62

Wyrazista rubinowa barwa oraz 
bogactwo aromatów malin i czereśni 
to charakterystyczne cechy tego wina. 
W tle wyczuwalne nuty dymne. W 
ustach aksamitne, dobrze zbudowane 
z dobrą strukturą tanin. Polecamy do 
potraw na bazie ciemnych sosów          
i czerwonego mięsa. 

60 PLN



10 92

Seyval Blanc to odmiana, która dobrze sprawdza się w naszej winnicy. Wino 
fermentowane w beczce dębowej, stąd nuty waniliowe wyśmienicie 
współgrające z aromatami białych kwiatów i owoców. Bogata struktura i długi 
miękki finisz czynią to wino dobrym dopełnieniem potraw na bazie śmietany          
i serów. 

  70 PLN

seyval blanc



Oleje z Pałacowej Spiżarni 

Olej porowy         250 ml - 30 pln

Olej smakowy       250 ml - 30 pln
Olej paprykowy    250 ml - 40 pln



Przetwory z Pałacowej Spiżarni 



marchewka z czarnuszką

powidła śliwkowe
czarna porzeczka

pesto z czosnku niedźwiedziego
buraczki z kminem
dynia z jabłkiem



miody z pasieki

Miód borówkowy
Miód aroniowy

miód lipowy

Miód żurawinowo-malinowy

miód malinowy

miód akacjowy

miód żurawinowy
miód porzeczkowy

miód wrzosowy





Zapraszamy do kontaktu
marke�ng@palacmierzecin.pl
tel. 783 944 607

Pałac Mierzęcin NOVOL Sp. z o.o. Spółka Jawna
Mierzęcin 1, 66-520 Dobiegniew
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