


The Lucien Arkas Vineyards Project was born with a 
dream to produce wines to world standards on Aegean 
lands which have been the cradle of winery and viticulture 
for hundreds of years.

Lucien Arkas, Chairman of Arkas Holding, operating in 
sea transport and logistics, bought Idol Wines in 2010 
and changed the company name to ‘LA Wines’.

The Lucien Arkas Vineyards, the largest organic vineyard 
in Turkey on a single lot has been set on 288,62 acres 
in Torbali, near Izmir. The characteristics of the soil and 
the climate have been examined by experts. As a result 
of these analyses the saplings supplied from Europe have 
been shipped to the Lucien Arkas Vineyards by means of 
special air- conditioned vehicles. High quality wine grape 
species such as Tempranillo, Chenin Blanc, Viognier, 
Marselan, Ugni Blanc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay 
and Misket, suitable to the soil and climate conditions 
of Aegean, some of which have never been used before 
in Turkey, were planted in the Lucien Arkas Vineyards.

The vines were grown by using organic viticulture 
methods for the first time in Turkey in order to preserve 
the original fruit characteristics. Registered by ‘Ecocert’, 
the grapes cultivated in the Lucien Arkas Vineyards, are 
fertilized by organic viticulture methods and harvested 
at night. Thus, the grapes preserve naturally the original 
fruit aromas generated by the terroir. In addition, 
microvinification is used to attain the appropriate quality 
and characteristic of the grapes. That is why the wine is 
produced in small quantities rather than in large tanks.

Carrying the impressions of its rich culture and history 
to modern days, the Lucien Arkas Vineyards keeps this 
culture alive today. It combines the land, water, climate 
of the Aegean region with love and care and patience 
and presents a unique world full of different tastes. The 
Lucien Arkas Vineyards brings you what civilizations 
shared for thousands of years at Metropolis.

Lucien Arkas Bağları Projesi, yüzyıllardan beri bağcılığın 
ve şarapçılığın beşiği olmuş Ege topraklarında, dünya 
standartlarında şaraplar üretmek hayaliyle doğdu.

Deniz taşımacılığı ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren 
Arkas Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Lucien 
Arkas, 2010 yılında İdol Şarapları’nı satın alarak adını  
‘LA Şarapçılık’ olarak değiştirdi. 

Lucien Arkas Bağları, İzmir Torbalı’da 1.168 dönümlük bir 
arazide Türkiye’nin en büyük tek parsel organik bağı olarak 
kuruldu. Uzmanlar, bağın toprak ve iklimsel özelliklerini 
inceledi. Yapılan toprak ve iklim analizleri sonucunda, 
Avrupa’dan temin edilen fidanlar özel klimalı vasıtalar 
ile Lucien Arkas Bağları’na sevk edildi. Ege’nin toprak 
ve iklim koşullarına en iyi uyum sağlayacağı düşünülen 
ve bazıları bugüne kadar Türkiye’de hiç yetiştirilmemiş 
olan Tempranillo, Chenin Blanc, Viognier, Marselan, 
Ugni Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay 
ve Misket gibi şaraplık üzüm çeşitlerinin Lucien Arkas 
Bağları’nda dikilmesine karar verildi. 

Lucien Arkas Bağları’nda asmalar, üzümlerin özgün 
meyvemsi karakterlerini olduğu gibi korumak adına, 
Türkiye’de ilk defa organik bağcılık yöntemleriyle 
yetiştirilmeye başlandı. Asmalar ‘Ecocert’ tarafından 
tescil edilmiş organik bağcılık yöntemleriyle yetiştiriliyor, 
şarapların yapımında kullanılan üzümler gece serinliğinde 
hasat ediliyor. Böylece üzümlerin Terroir’dan kaynaklanan 
özgün meyvemsi aromalarının doğal olarak korunması 
sağlanmış oluyor. Ayrıca kullanılan üzümlerin kalite ve 
karakteristik özelliğini anlamak için mikrovinifikasyon 
olarak tabir edilen şarapçılık yöntemi uygulanıyor ve 
şaraplar büyük ölçekli tanklar yerine, küçük partiler 
halinde üretiliyor. 

Sahibi olduğu zengin kültürün ve tarihin izlerini bugüne 
taşıyan Lucien Arkas Bağları bu kültürü, günümüzde 
yaşatıyor. Ege Bölgesi’nin toprağını, suyunu, iklimini; 
özen, sevgi ve sabırla birleştirerek kendine özgü bir 
lezzet dünyası sunuyor ve binlerce yıldır medeniyetlerin 
Metropolis’te paylaştıklarını şimdi sizlerle buluşturuyor.



Her yudumda, Ege’nin saklı hazinesi damağınıza yayılır. 
Taptaze üzümlerin üzerindeki buğu, ay ışığından kadehinize dağılır...

Gecenin gizeminde toplanan üzümlerin elle hasat edilmesi,
tadına buke katan meşe fıçılarda şarabın yıllandırılması, 

zaman geçtikçe olgunlaşan lezzetin kokusu… 
Şarap içmek de, içirtmek de bir sanattır.

With every sip, a hidden Aegean treasure spreads all over your palate.  
Mist of the freshest grapes reflects the moonlight through your glass...

Handpicked grapes harvested during the mystery of the night, wine aged 
in oak barrels giving off a distinct bouquet, aroma of a flavour that only 
matures over the years… It is an art to drink wine and also to serve it.



2012
DOUBLE GOLD MEDAL

∏≤

ÖDÜLLER / AWARDS
International Wine Challenge 2016 / BRONZE

China Wine & Spirit Awards 2015 / GOLD 
International Wine Challenge 2015 / BRONZE

Japan Wine Challenge 2014 / SEAL OF APPROVAL
China Wine & Spirit Awards - Best Value 2014 / GOLD

International Wine Challenge 2014 / COMMENDED
International Wine Challenge 2013 / COMMENDED

China Wine Awards 2012 / DOUBLE GOLD
Decanter World Wine Awards 2012 / COMMENDED

International Wine & Spirit Competition 2012 / BRONZE
Vinalies 2012 / SILVER

Decanter World Wine Awards 2011 / BRONZE
Selection Mondiales 2011 / GOLD

Challenge International du Vin 2010 / BRONZE
International Wine Guide 2010 / GOLD

International Wine & Spirit Competition 2010 / BRONZE
International Wine Challenge 2009 / BRONZE

ÖZELLİKLERİ / FEATURES
Vanilya, olgun vişne nüanslarına sahip, damakta kalıcı, güçlü 
ve gövdeli bir şaraptır. Hafif yanıklıktaki Fransız ve Amerikan 

meşelerinden yapılmış fıçılarda 18 ay boyunca olgunlaştırılmaktadır.

Deep and strong-bodied with nuances of vanilla and cherry. Aged for 
18 months in light-toasted barrels made of French and 

American oaks.  

YEMEK EŞLEŞMESİ / FOOD PAIRINGS
Biftek ve baharatlı kırmızı etler ile uyumludur. 

Recommended with beef steaks and spicy red meats. 

CONSENSUS  
SHIRAZ CABERNET SAUVIGNON MERLOT 

75 CL - 150 CL  •  16 - 18˚C

ÖDÜLLER / AWARDS
International Organic Wine Award 2014 / SILVER

ÖZELLİKLERİ / FEATURES
Yaban mersini nüanslarına, kızarmış ekmek ve kırmızı karanfil 

bukelerine sahip, asiditesi güçlü, gövdeli ve dengeli bir şaraptır.
Hafif yanıklıktaki Fransız ve Amerikan meşelerinden yapılmış fıçılarda 

12 ay boyunca olgunlaştırılmaktadır.

Elegant with bilberry, carnation, toasted bread and raspberry.
Medium-bodied with roundness of tannins balanced with

high acidity. Aged for 12 months in medium-toasted barrels
made of French and American oaks. 

YEMEK EŞLEŞMESİ / FOOD PAIRINGS
Yıllanmış peynirler, ızgara beyaz ve kırmızı etler ile uyumludur.

Recommended with aged cheeses, red and white meats.

CONSENSUS  
SANGIOVESE 

75 CL  •  16 - 18˚C

ÜZÜM / GRAPE
Sangiovese

BÖLGE / REGION 
Torbalı - İzmir

ÜZÜM / GRAPE
Shiraz, Cabernet Sauvignon, 

Merlot

BÖLGE / REGION 
Torbalı - İzmir



ÖZELLİKLERİ / FEATURES
Altın sarısı renginde, çarkıfelek meyvesi, ananas ve kızarmış ekmek 

aromalarına sahip, dengeli, yumuşak içimli ve damakta kalıcı bir 
şaraptır. Hafif yanıklıktaki Fransız ve Amerikan meşelerinden yapılmış 

fıçılarda 8 ay boyunca olgunlaştırılmaktadır.

Golden yellow colour, aromas of passion fruit, pineapple and bread 
crust, round and concentrated on the palate, balanced by a good 

acidity. Aged for 8 months in light-toasted barrels made of French and 
American Oaks.

YEMEK EŞLEŞMESİ / FOOD PAIRINGS
Yıllanmış peynirler, balık, ıstakoz ve yengeç ile uyumludur.

Recommended with mature cheeses, fish, lobster, crab.

ÖDÜLLER / AWARDS
International Wine Challenge 2016 / COMMENDED

International Wine Challenge 2015 / BRONZE
International Wine Challenge 2014 / SILVER

Chardonnay du Monde 2013 / SILVER
Les Citadelles Du Vin 2013 / CITADELLES D’OR

Decanter World Wine Awards 2011 / COMMENDED

CONSENSUS  
CHARDONNAY 

75 CL  •  8 - 10˚C

ÜZÜM / GRAPE
Chardonnay

BÖLGE / REGION 
Torbalı - İzmir



Metropolis’in tanrıçaları bir rüya için kanat çırptılar ve kulağımıza 
fısıldadılar rüyalarını. Ege’nin güzel üzümlerini ve tanrıçaların şekil almış 
rüyasını şimdi sizinle paylaşıyorlar. Bir rüyadan var ettiğimiz Mon Rêve, 
doğallığı korunan üzüm aromaları ve kupajları ile her yudumunda sizi de 

tanrıçaların dünyasına taşıyacak.

The goddesses of Metropolis have fluttered their wings for a dream and 
whispered it to us. Now they are sharing the beautiful Aegean grapes and 
their dreams with you. Every sip of Mon Rêve will take you to the world of 

the goddesses with its natural aromas and blends.



ÖZELLİKLERİ / FEATURES
Kırmızı erik, böğürtlen aromalarına sahip

orta gövdeli, tanenli bir şaraptır.

Medium-bodied wine with grippy tannins, 
flavours of red prune and blackberry.

ÖDÜLLER / AWARDS
International Organic Wine Awards 2014 / SILVER

International Wine Challenge 2014 / COMMENDED

YEMEK EŞLEŞMESİ / FOOD PAIRINGS
Sığır etli sandviçler ve mevsim baharatlı et yemekleri ile uyumludur.

Reccomended with beef burgers and seasonally spiced meat dishes.

MON RÊVE   
MONTEPULCIANO 

75 CL  •  16 - 18˚C

ÜZÜM / GRAPE
Montepulciano

BÖLGE / REGION 
Torbalı - İzmir



ÖZELLİKLERİ / FEATURES
Koyu kırmızı tonlarında, frenk üzümü ile birlikte baharat aromalarına 

sahip, güçlü ve zarif tanenleri ile gövdeli bir şaraptır.

Intense red colour, blackcurrant together with spicy aromas,  
full-bodied and strong, elegant tannins. 

YEMEK EŞLEŞMESİ / FOOD PAIRINGS
Izgara etler ile uyumludur.

Recommended with grilled meats.

MON RÊVE  
MARSELAN 
75 CL  •  16 - 18˚C

ÜZÜM / GRAPE
Marselan

BÖLGE / REGION 
Torbalı - İzmir



China
wine

Awards
2012

BRONZE MEDAL

ÖZELLİKLERİ / FEATURES
Karpuz ve vişne nüanslarına sahip, canlı, akıcı ve uzun bir şaraptır. 

A Crisp, smooth and long wine with nuances of cherry 
and watermelon.

ÖDÜLLER / AWARDS
China Wine Awards 2012 / GOLD

International Organic Wine Awards 2014 / SILVER

YEMEK EŞLEŞMESİ / FOOD PAIRINGS
Karidesli başlangıçlarla, olgun peynir tabakları ve 

meyve tabakları ile önerilir. 

Recommended with starters with shrimp,  
matured cheese and plates of fruit. 

MON RÊVE  
SANGIOVESE 

75 CL  •  8 - 10˚C

ÜZÜM / GRAPE
Sangiovese

BÖLGE / REGION 
Torbalı - İzmir

ÖDÜLLER / AWARDS
International Organic Wine Awards 2014 / SILVER

China Wine & Spirit Awards - Best Value 2014 / GOLD
International Wine Challenge 2014 / COMMENDED

Japan Wine Challenge 2014 / BRONZE
International Wine Challenge 2013 / COMMENDED

China Wine Awards 2012 / BRONZE
Decanter World Wine Awards 2012 / COMMENDED

Vinalies 2012 / SILVER

ÖZELLİKLERİ / FEATURES
Kırmızı orman meyveleri nüanslarına sahip,

orta gövdeli güçlü bir şaraptır.

Medium-bodied and strong with nuances of red forest fruits.

YEMEK EŞLEŞMESİ / FOOD PAIRINGS
Köfteler, bonfileler ve kebaplar ile uyumludur. 

Recommended with meatballs, steaks and kebabs.

MON RÊVE  
TEMPRANILLO 

75 CL  •  16 - 18˚C

ÜZÜM / GRAPE
Tempranillo

BÖLGE / REGION 
Torbalı - İzmir

2012
DOUBLE GOLD MEDAL

∏≤



China
wine

Awards
2012

SILVER MEDAL

ÖDÜLLER / AWARDS
International Wine Challenge 2015 / BRONZE

International Organic Wine Awards 2014 / GOLD

ÖZELLİKLERİ / FEATURES
Ananas, kayısı ve beyaz çiçek nüansları ile
mineralitesi güçlü ve yuvarlak bir şaraptır. 

Smooth, strongly mineral with nuances of pineapple,  
apricot and white flowers.

YEMEK EŞLEŞMESİ / FOOD PAIRINGS
Beyaz et yemekleri ve deniz mahsulleri ile uyumludur.

 Recommended with white meats and seafood.

MON RÊVE  
VIOGNIER 
75 CL  •  8 - 10˚C

ÜZÜM / GRAPE
Viognier

BÖLGE / REGION 
Torbalı - İzmir

ÖDÜLLER / AWARDS
China Wine & Spirit Awards 2015 / GOLD 

International Wine Challenge 2015 / COMMENDED
Mundus Vini 2014 / GOLD

Japan Wine Challenge 2014 / SEAL OF APPROVAL
International Organic Wine Awards 2014 / GOLD

China Wine & Spirit Awards - Best Value 2014 / DOUBLE GOLD
International Wine Challenge 2014 / BRONZE

International Wine Challenge 2013 / COMMENDED
China Wine Awards 2012 / SILVER

Decanter World Wine Awards 2012 / GOLD - COMMENDED
Monde Selection 2012 / GOLD

Masters Sommeliers’ Tasting 2012 / 89 POINTS 
 THE BEST WHITE WINE IN THE CATEGORY

Vinalies 2012 / BRONZE
Masters of Wine Tasting 2011 / 89 POINTS 

 THE BEST WHITE WINE IN THE CATEGORY

ÖZELLİKLERİ / FEATURES
Tropikal meyve nüanslarına sahip, asiditesi önde,  

orta gövdeli bir şaraptır.

Starts with the acidity on the mouth, medium-bodied wine with 
nuances of tropical fruits.

YEMEK EŞLEŞMESİ / FOOD PAIRINGS
Deniz mahsulleri ve salatalar ile uyumludur. 

Recommended with seafood and salads.

MON RÊVE  
CHARDONNAY CHENIN BLANC 

75 CL  •  8 - 10˚C

ÜZÜM / GRAPE
Chardonnay, Chenin Blanc

BÖLGE / REGION 
Torbalı - İzmir



Passito’nun bir bölge ya da üzüm cinsi olduğunu mu düşünüyorsunuz? 
Passito, fermantasyon öncesi üzümlerin kurutulması yoluyla yapılan 
bir şarap üretim metodudur. Üzümler önce salkımlar halinde 
kurutulur. Su kaybettikçe içindeki şıra iyice konsantre olur ve şeker 
seviyesi oldukça yükselir. Bunun için genellikle, üzümler gündüz 
vakti güneş ışığı altında kurutulur ve akşamları da üzerleri örtülür. Bu 
kurutma işlemi bazen de üzüm salkımları asılarak yapılır. Üzümlerde 
istenilen şeker-asit dengesi yakalandığında bir süreliğine sepet veya 
meşe fıçı gibi başka ortamlarda bekletilir ve sonrasında sıkma işlemi 
yapılır, yani alkol ortaya çıkıp şaraba dönüşme işlemi başlamış olur. 

Passito yöntemi ile şarap üretimi genellikle İtalya’nın çeşitli 
bölgelerinde yapılır. Tüm bölgeler içinde Pantelleria isimli minik bir 
ada vardır ki en verimli koşulların bu adada olması ve bu işi bilen 
insan gücünün burada toplanması ile fazlasıyla iyi sonuçlar verir. 

Genellikle beyaz, bazen de kırmızı üzümlerden Passito tekniği ile 
şarap üretilebilir. Beyaz üzümlerden Passito için en uygunu Muscat, 
yani ülkemizde yetiştirilen misket üzümü, Malvasia gibi İtalya’nın 
yerel üzümleridir. Umbria bölgesinde Sagrantino isimli yerel kırmızı 
üzümden de Passito yapılabilir. Kuzey İtalya bölgesinde Amarone 
şarapları da benzer teknikle üretilir. 

Passito is neither a grape sort nor the name of a region. 
Passito is a winemaking method in which grapes are dried before 
fermentation. First, grapes are dried in bunches. As they dehydrate, 
the stum inside is fully concentrated and the level of sugar noticeably 
increases. For this process, grapes are usually sundried and then 
covered in the evenings. This drying process can sometimes be 
performed by hanging the grape bunches. When the grapes reach the 
required sugar-acid balance, they are kept under other conditions 
such as baskets or oak casks for a while, and then the pressing 
process is performed. In other words, the alcohol develops and starts 
to turn into wine.

The Passito winemaking method is performed in different regions of 
Italy of which a small island called Pantelleria gives extremely good 
results as this island has the most productive conditions and the best 
labour force for the job.

Usually white and sometimes concord grapes are used with the 
Passito method. Among the white grapes, Muscat (also grown in 
Turkey as muscatel), is an Italian local grape like Malvasia and the 
most suitable for Passito.

Passito can also be produced with Umbria’s local red Sagrantino 
grapes. The Amarone wine in Northern Italy region is produced with 
a similar technique.

ÖDÜLLER / AWARDS
China Wine & Spirit Awards - Best Value 2014 / GOLD

ÖZELLİKLERİ / FEATURES
Bal ve narenciye gibi tatlı nüansları ön planda olan,

asiditesi güçlü ve dengeli bir tatlı şaraptır.  

A balanced sweet wine, high in acidity with
dominant sweet nuances of honey and citrus.

YEMEK EŞLEŞMESİ / FOOD PAIRINGS
Tatlılar, kurutulmuş meyveler ve yıllanmış peynirler ile uyumludur. 

Recommended with desserts, dried fruits and aged cheeses. 

LA PASSITO  
50 CL  •  6 - 8˚C

ÜZÜM / GRAPE
Muscat

BÖLGE / REGION 
Torbalı - İzmir



Şarabın cezbedici dünyasına adım atmaya hazırsanız, hoşsohbet 
anlarınızın en değerli misafiri Antre ile damağınızda enfes bir tat, 

yüzünüzde ise büyük bir gülümseme sizi bekliyor olacak. Yerli 
üzümlerimizin yöresel lezzetlerinden ürettiğimiz bu muhteşem şarabımız; 

dünya mutfaklarının yanı sıra Anadolu mutfağıyla da uyumlu.

If you are ready to meet the enticing world of wine, a delicious taste in 
your mouth and a big smile on your face await you with Antre, host of 

your most cherished memories. This marvelous wine from our domestic 
grapes is a perfect match not only with Anatolian but also world cuisine. 



ÖZELLİKLERİ / FEATURES
Yoğun tanenleriyle karabiber ve kuru dut aromalarına sahip 

tam gövdeli bir şaraptır.

Full-bodied wine with strong tannins, flavours of mulberry 
and black pepper. 

ÖDÜLLER / AWARDS
Decanter World Wine Awards 2015 / COMMENDED
International Wine Challenge 2015 / COMMENDED

YEMEK EŞLEŞMESİ / FOOD PAIRINGS
Az pişmiş kuzu tandır, kokoreç, yaprak ciğer ve 

Adana kebabı ile uyumludur.

Recommended with medium-rare lamb tandoori, kokoreç, 
thinly sliced liver and Adana kebab.

ANTRE  
ÖKÜZGÖZÜ BOĞAZKERE 

75 CL  •  16 - 18˚C

ÜZÜM / GRAPE
Öküzgözü, Boğazkere

BÖLGE / REGION 
Elazığ - Diyarbakır

ÖZELLİKLERİ / FEATURES
Olgun vişne ve kırmızı meyve aromalarına sahip güçlü ve 

kolay içimli bir şaraptır. 

Powerful and smooth with aromas of ripe cherry and red fruit.  

YEMEK EŞLEŞMESİ / FOOD PAIRINGS
Musakka, beğendi, kuzu şiş gibi kırmızı etler, kıymalı soslu 

makarnalar ve dört peynirli pizzalar ile uyumludur. 

Recommended with red meats such as skewered lamb, moussaka, 
pastas with bolognese sauce and quatro formaggi pizzas.

ANTRE  
CABERNET SAUVIGNON MERLOT 

75 CL  •  16 - 18˚C

BÖLGE / REGION 
Torbalı - İzmir

ÜZÜM / GRAPE
Cabernet Sauvignon, Merlot



ÖZELLİKLERİ / FEATURES
Ananas ve sarı biber aromalarına sahip, meyvemsi, asiditesi güçlü, 

dengeli bir şaraptır.

Balanced wine with a crispy acidity, fruity flavour of yellow pepper 
and pineapple.

YEMEK EŞLEŞMESİ / FOOD PAIRINGS
Tüm balık yemekleri ile uyumludur.

Recommended with all fish dishes.

ANTRE  
SAUVIGNON BLANC 

75 CL  •  8 - 10˚C

ÜZÜM / GRAPE
Sauvignon Blanc

ÖZELLİKLERİ / FEATURES
Uçuk pembe tonlarında, burunda çiçeğimsi aromalar ile çilek 
notalarına sahip, hafif gövdeli hoş asiditeye sahip bir şaraptır. 

Pale rose colour wine which has a floral aromas with strawberry 
notes with a light-bodied and pleasant acidity.

YEMEK EŞLEŞMESİ / FOOD PAIRINGS
Salatalar, mezeler, deniz mahsulleri ve beyaz et yemekleri ile 

uyumludur.

Recommended with starters, salads, sea food or white meats.

ANTRE  
TEMPRANILLO

75 CL  •  8 - 10˚C

BÖLGE / REGION 
Torbalı - İzmir

ÜZÜM / GRAPE
Tempranillo

BÖLGE / REGION 
Torbalı - İzmir

ÖDÜLLER / AWARDS
International Organic Wine Awards 2014 / SILVER

ÖDÜLLER / AWARDS
International Wine Challenge 2016 / BRONZE



İzmir’in meltemini siz neredeyseniz oraya getiren Smyrna, kutlamaların, neşeli 
dost sohbetlerinin, sakin gün batımlarının ve yemeklerinizin eşlikçisi; yeni 
keşiflerin habercisi. Mutlu olduğunuz her anda, güneşin her doğuşunda, 
her yeni solukta ve yeni başlangıçta, artık sizi bekleyen bir dostunuz var. 

Yaşam stili hayattan zevk almak olanlar için. 

Bringing to you the Izmir breeze wherever you are, Smyrna is the best companion 
for your celebrations, joyous gatherings, calm sunsets and your meals; it is the 
harbinger of new discoveries. You now have a friend waiting for you whenever 

you are happy, with every sunrise you witness and every new breath you take and 
every new beginning. For people whose lifestyle is enjoyment!



ÖZELLİKLERİ / FEATURES
Kırmızı meyveler ve hafif kırmızı biber nüanslarına sahip, yumuşak 

tanenleriyle ağızda yuvarlak, orta gövdeli bir şaraptır. 

Medium-bodied, round on the palate with soft tannins and nuances 
of red fruits and light red pepper.

YEMEK EŞLEŞMESİ / FOOD PAIRINGS
Barbekü ve kırmızı et yemekleri ile uyumludur. 

Recommended with barbecue and red meats.

SMYRNA  
CABERNET SAUVIGNON

75 CL  •  16 - 18˚C

BÖLGE / REGION 
Torbalı - İzmir

ÜZÜM / GRAPE
Cabernet Sauvignon

ÖZELLİKLERİ / FEATURES
Meyan kökü ve karabiber aromalarıyla, damakta yoğun, tatlı tanenli 

bitişe sahip, gövdeli bir şaraptır.

Full-bodied with intense licorice, black pepper aromas, 
dense in the mouth, finishing with sweet tannins.

YEMEK EŞLEŞMESİ / FOOD PAIRINGS
Izgara etler başta olmak üzere, et yemekleri ile uyumludur.

Recommended with all meat dishes, especially with barbecues.

SMYRNA  
SHIRAZ PETIT VERDOT

75 CL  •  16 - 18˚C

BÖLGE / REGION 
Torbalı - İzmir

ÜZÜM / GRAPE
Shiraz, Petit Verdot



ÖZELLİKLERİ / FEATURES
Narenciye meyveleri gibi olgun tropical meyve aromalarına sahip, 

ağızda yoğun kalıcı, diri asiditeye sahip bir şaraptır.

Aromas of ripe tropical fruits such as citrus, fresh acidity 
with an intense persistence in the mouth.

YEMEK EŞLEŞMESİ / FOOD PAIRINGS
Beyaz etler, kalamar tava ve keçi peyniri çeşitleri ile uyumludur.

Recommended with white meat, fried calamari, goat’s cheese. 

SMYRNA  
SAUVIGNON BLANC TREBBIANO 

75 CL  •  8 - 10˚C

ÜZÜM / GRAPE
Sauvignon Blanc, Trebbiano

BÖLGE / REGION 
Torbalı - İzmir

ÖDÜLLER / AWARDS
International Wine Challenge 2014 / BRONZE

China Wine Awards 2012 / BRONZE

ÖZELLİKLERİ / FEATURES
Parlak pembe rengi; ahududu ve çilek aromaları ile taze bir şaraptır.

Delicate pink colour with  raspberry and strawberry aromas and very 
fresh in the taste.

YEMEK EŞLEŞMESİ / FOOD PAIRINGS
Aperitifler ve hafif yemekler ile uyumludur.

Recommended with appetizers and with light foods.

SMYRNA  
BLUSH

75 CL  •  8 - 10˚C

BÖLGE / REGION 
Torbalı - İzmir

ÜZÜM / GRAPE
Grenache, Shiraz



‘Fiyat - kalite dengesi’ ön planda olan, misyonunu 2004’ten bu yana hiç 
değiştirmeden tüketicisine sunan İdol, her yudumda farklı bir macera yaşatmaya 

devam ediyor ve şarabın doğasını, doyasıya yaşamaya davet ediyor. 

Maintaining its promise of ‘price vs. quality balance’ to the consumer since 
2004, every sip of İdol takes you on a new adventure and invites you to 

experience the nature of wine to your heart’s content.

ÖZELLİKLERİ / FEATURES
Kırmızı orman meyve nüansları ile dengeli ve yuvarlak bir şaraptır.   

Balanced and round with nuances of red forest fruits.

YEMEK EŞLEŞMESİ / FOOD PAIRINGS
Pizzalar, bolonez soslu makarnalar ve kırmızı etler ile uyumludur.

Recommended with pizzas, 
pastas with bolognese sauce and red meats.

İDOL  
CABERNET SAUVIGNON MERLOT 

75 CL  •  16 - 18˚C

ÜZÜM / GRAPE
Cabernet Sauvignon, Merlot

BÖLGE / REGION 
Torbalı - İzmir

ÖDÜLLER / AWARDS
China Wine & Spirit Awards 2015 / SILVER 

China Wine & Spirit Awards - Best Value 2014 / SILVER 
Japan Wine Challenge 2014 / SEAL OF APPROVAL

International Wine Challenge 2013 / BRONZE



ÖZELLİKLERİ / FEATURES
Turunçgil ve şeftali nüansları ile asiditesi dengeli ve

kolay içimli bir şaraptır.

Smooth and balanced acidity with 
nuances of citrus and peach.

YEMEK EŞLEŞMESİ / FOOD PAIRINGS
Aperitifler, beyaz etler, peynirli pizzalar ve

krema soslu makarnalar ile uyumludur. 

  Recommended with appetizers, white meats,
cheese pizzas and pastas with cream sauce.

İDOL  
UGNI BLANC CHARDONNAY 

75 CL  •  8 - 10˚C

ÜZÜM / GRAPE
Ugni Blanc, Chardonnay

ÖZELLİKLERİ / FEATURES
Dağ çileği ve böğürtlen nüanslarına sahip, meyvemsi,  

dengeli ve kolay içimli bir şaraptır.  

Balanced, fruity and smooth with nuances of wild strawberries and 
blackberries.

YEMEK EŞLEŞMESİ / FOOD PAIRINGS
Aperitifler, salatalar, balık ve mezeler ile uyumludur.

Recommended with appetizers, salads, fish and snacks.

İDOL  
GRENACHE SHIRAZ

75 CL  •  8 - 10˚C

BÖLGE / REGION 
Torbalı - İzmir

ÜZÜM / GRAPE
Grenache, Shiraz

BÖLGE / REGION 
Torbalı - İzmir

ÖDÜLLER / AWARDS
China Wine & Spirit Awards - Best Value 2014 / BRONZE 

International Organic Wine Awards 2014 / GOLD
International Wine Challenge 2013 / COMMENDED





NOTLAR NOTLAR





Genel Müdürlük / Head Office
Kasap Sok. Konak Azer İş Hanı No:12 Esentepe, Şişli - İstanbul  

 +90 212 318 0077   +90 212 275 0228

Üretim / Production 
Kuşçuburun Mah. Başmimar Sinan Cad. No: 81 Yazıbaşı. Torbalı - İzmir 

 +90 232 853 7001   +90 232 853 9535

LA Mahzen Restaurant
Kuşçuburun Mah. Başmimar Sinan Cad. No: 81 Yazıbaşı, Torbalı - İzmir 

 +90 232 853 7001   +90 232 853 9535 

LA Şarapçılık Alsancak Mağaza / LA Wines Alsancak Shop
1381 İtalya Sokağı No:22/b Necip Bey Apartmanı, Alsancak - İzmir 

 +90 232 502 2888

f facebook.com/lamahzen  i instagram.com/lamahzen
 lawines.com.tr   info@lawines.com.tr


