PIWNICA WIN
HOTEL DĘBOWY
WŁOCHY
Gavi di Gavi
Włochy/Piemont
(cortese)

Barbaresco
Włochy/Piemont
(nebbiolo)

Barolo
Włochy/Piemont
(nebbiolo)

Brunello di Montalcino DOCG
Pietroso
Włochy/Toskania
(100% sangiovese )

Rosso di Montalcino DOCG
Pietroso
Włochy/Toskania
(100% sangiovese)

Vino Nobile di Montepulciano
Włochy/Toskania
(85% prugnolo gentile -klon
sangiovese, 15% colorino, canaiolo,
merlot)

Rosso di Montepulciano
Włochy/Toskania
(80% sangiovese, 20% merlot)

Chianti Classico
Włochy/Toskania
(90% sangiovese, 10% inne
odmiany)

charakterystyczny bukiet aromatyczny z nutami ananasa, brzoskwini
i moreli. Bogate, pełne w ustach, z długim, intensywnie owocowym
finiszem.

100,00

bukiet zdominowany przez wiśnie, po chwili otwiera się feerią
smaków, z nutami kakao, fiołków, barbeque. Dobrze zbudowane,
o owocowym charakterze, taniny eleganckie i ciepłe, nie nachalne nuty
alkoholowe

210,00

intensywny bukiet z nutami przypraw i dojrzałych owoców. Bogate
i złożone, trwałe, z niuansem lukrecji, pieprzu i skóry, idealnie
zmieszanym z nutą fiołków, suszonych śliwek i nienachalną taniną

250,00

Zachwycający aromat, ewoluujący w kieliszku bukiet kwiatowoowocowy. Duży potencjał owocowy. Tajemnicze nuty dymne dopełniają
jego niebanalną konsystencję. Długi finał z wciąż zmieniającą się
subtelną nutą. Ikona Toskanii - wspaniały reprezentant Brunello di
Montalcino.

300,00

Intensywnie rubinowa barwa i urzekający, niezwykle trwały aromat
dojrzałych czerwonych owoców i wiśni.
Pełne, harmonijne i aksamitne wino, ciepłe
w ustach, z mnóstwem owoców i średnimi, gładkimi taninami.

160,00

Aromat mocno owocowy, z niuansem kawy i czekolady.
Wino ekstraktywne i nowoczesne, łagodnie beczkowe, ale z
niezakłamaną elegancją i świetnym owocem. Soczyste i szczodre
Nobile.

190,00

Wyraźny aromat, z wiśnią i leśnymi owocami. Smak lekki, apetyczny,
pełen wigoru, o owocowym charakterze. Gładkie taniny, wino średniej
budowy, harmonijne i eleganckie.

100,00

intensywny, kwiatowo-owocowy aromat, z waniliową nutą w tle.
Pełne i krągłe, o owocowym charakterze, z delikatnymi nutami beczki.
Świetnie zbudowane, eleganckie. Finisz długi, z miękkimi taninami.

110,00

Tauletto Sangiovese
Włochy /Emilia Romagna
(90 % sangiovese grosso,
10% uva longanes)

Sangiovese Riserva
Włochy /Emilia Romagna
(sangiovese)

Duo Lune
Włochy /Sycylia
(nero d‘Avola , nerello mascalese)

Luma Syrah
Włochy /Sycylia
(syrah)

Luma Nero d‘Avola
Włochy /Sycylia
(nero d‘Avola )

GOCCE Primitivo di Manduria
Włochy /Apulia
(primitivo)

Papale
Włochy /Apulia
(primitivo)

12 e mezzo Malvasia
Włochy /Apulia
(malvasia bianca)

12 e mezzo Negroamaro
Włochy /Apulia
(negroamaro)

Barwa czerwona do fioletowej. Owocowy charakter – dzikie czerwone
owoce, maliny, z odrobiną jeżyn, płatków róż oraz z lekkim
niuansem przyprawowym. Mocne, gęste i mięsiste, bogate w taniny
i doskonale zbalansowane.

370,00

intensywny, pełny aromat dojrzałych owoców miesza się ze słodkawym
zapachem fiołków. W tle nuty dębowej beczki i parzonej kawy.
Wytrawne, pełne wino, eleganckie, z dobrze wyważoną tanina i dość
długim finiszem.

120,00

nos pełen czerwonych owoców, dojrzałych jeżyn, z nutami wschodnich
przypraw i lekkim aromatem skóry. Smak ciepły i świeży, z idealnie
wkomponowana taniną i doskonałym poziomem cukru resztkowego.
Doskonale zbalansowane, niezwykle przyjemne wino.

160,00

nos intensywny, wyraźny, pełen owoców leśnych z odrobiną słodkawej
lukrecji. W smaku świeże, intensywne, o owocowym charakterze jeżyny, jagody, poziomki. Soczyste wino, pełne słońca, o miękkich
garbnikach i przyjemnej kwasowości.

60,00

aromat wyraźny, pełen jagód i innych owoców leśnych, z niuansem
przypraw. Pełne, bogate wino, z idealnie wkomponowaną kwasowością
i dobrze zbudowanymi taninami. Naturalna, delikatna słodycz
i niezwykła harmonia czynią to wino przyjemnym i łatwo pijalnym.

80,00

Rubinowoczerwona, intensywna barwa i intensywny aromat, pełen
owoców śliwki, czarnej porzeczki i owoców leśnych. Dobrze
wkomponowane delikatne, ale wyraźne nuty wanilii i lukrecji. Krągłe,
jedwabiste w ustach, świetnie wyważone, pełne konfiturowej słodyczy
dojrzałych owoców leśnych. Taniny wygładzone, ale wyraźne. Finisz
długi, owocowy. Potencjał leżakowania sięgający 10 lat.

160,00

aromat złożony: nuty konfitur, jeżyn, wiśni, morwy, kakao i lukrecji.
Krągłe, gładkie, o owocowym charakterze. Finisz aromatyczny, długi.
Nazwa Papale symbolizuje wielowiekowe związki miejscowych winnic
z Watykanem. 115 butelek Papale dostarczono do Watykanu w czasie
ostatniego konklawe.

100,00

aromat pełen tropikalnych owoców, z miodem i wanilią. Świetnie
zbalansowane i delikatne. Orzeźwiająca owocowość, pełna wanilii,
jest trwała i pełna harmonii. Końcówka długa i bardzo aromatyczna.
Świetne białe wino na każdą porę roku.

70,00

intensywny bukiet aromatyczny o owocowym charakterze, z dominacją
ciemnych owoców. W ustach trwałe, z wyczuwalną nutą wanilii,
podkreślającą jedwabistość wina.

70,00

Bocara Gambellara Classico
DOC
Włochy /Veneto
(garganega)

CORI - non sulfite IGT
Włochy /Veneto
(chardonnay)

Corallo Tai rosso
Włochy /Veneto
(Tocai rosso)

FRANCJA
Chablis Grand Cru LES PREUSES
AOC
Francja/Burgundia
(chardonnay)

Chablis 1er Cru Mont de
Milieau
Francja/Burgundia
(chardonnay)

Chablis les Venerables
Vieilles Vignes
Francja/Burgundia
(chardonnay)

Petit Chablis
Francja/Burgundia
(chardonnay)

Hautes Cotes de Beaune
Francja/Burgundia
(pinot noir)

Pre-philoxeric Saint Mont
Francja/Gaskonia
(tannat i pinenc z ponad 140-letnich
krzewów)

wino o owocowo-kwiatowym zapachu z niuansem białych owoców.
Barwa słomkowo-żółta z zielono-złotymi refleksami . Smak wina świeży,
elegancki, dobrze się rozwija i długo pozostaje w ustach . Winogrona
do produkcji są ręcznie zbierane i dodatkowo selekcjonowane.

60,00

Delikatny bukiet aromatyczny, wypełniony nutami jabłek, brzoskwiń
i owoców tropikalnych, z dominacją ananasa. W ustach eleganckie,
świeże, dobrze zbudowane, z długim, przyjemnym finiszem.

60,00

Intensywny, owocowy aromat z wyraźną nutą malin. W ustach
łagodne i świetnie ułożone, z idealnymi taninami. Delikatne niuanse
beczkowe zawdzięcza 6-miesięcznemu dojrzewaniu
w beczkach z bałkańskiego dębu.

80,00

Aromat pewny , mocne nuty jasnych kwiatów i dyskretnej wanilii.
Wino świetnie zbudowane, bogate we wspaniałe niuanse. Dzięki swojej
charakterystycznej mineralności sprawia wrażenie jakby muskularnego,
pełnego wina. Bardzo długie, mimo że wciąż młode. Jest pyszne,
trudno uwierzyć, że za kilka lat będzie jeszcze lepsze.

360,00

nuty kwiatów akacji, jabłek, pachnącego siana, cytrusów, minerałów
i delikatne niuanse beczkowe. Wykwintne, bogate, pełne w smaku. Od
początku orzeźwiająca mineralność, z delikatnymi owocowymi nutami.
Doskonale zbalansowane, długie.

230,00

Aromat świeży, pełen mięty i cytrusów, po chwili uwalnia mnóstwo
kwiatów lipy i nuty mineralne.
W ustach podobnie jak w nosie, mnóstwo cytrusów, lipy, nut
mineralnych, wszystko podane w bardzo elegancki sposób,
podkreślający jeszcze świeży charakter wina. W końcówce bardzo
przyjemne nuty grejpfruta z odrobiną wanilii. Chablis z osobowością.

150,00

aromat cytrusów, z pomarańczą i kwaśnym jabłkiem. W ustach
wrażenie pełności i kremowego bogactwa ustępuje miejsca cytrusom
i orzeźwiającym zielonym jabłkom. W tle nuty mineralne i odrobina
ziół. Finisz krótki, przyjemny.

100,00

bukiet oferuje gamę niuansów owocowych, jak truskawka, czerwona
i czarna porzeczka. W tle elegancka tostowa nuta. Delikatne i świeże
w ustach, z miękkimi taninami. Finisz owocowy, dość długi.

110,00

w ustach mięsiste, elegancko rozwija intensywne aromaty czarnych
owoców i świeżych fig. Niezwykły wigor tego wspaniałego wina wyraża
się nieprzeciętnie długą końcówką, pełną świeżości i mocarnych,
ale gładkich tanin. Prawdziwie wyjątkowe wino z potencjałem
starzenia z łatwością przekraczającym 20 lat.

600,00

Plenitude Madiran
Francja/Gaskonia
(tannat, pinenc, cabernet sauvignon,
cabernet franc)

Arte Benedicte Madiran
Francja/Gaskonia
(tannat, pinenc, cabernet sauvignon,
cabernet franc)

Caprice
Francja/Gaskonia
(colombard , gros manseng)

Chateau Saint -Go Blanc
Francja/Gaskonia
(gros manseng, petit couru i
arrufiac)

Muscat Collection
Anne de Laweiss
Francja/Alzacja
(muscat)

Riesling Reserve Particuliere
Jean Geiler

Aromat: bogaty, złożony, owocowo – roślinny, z przyprawami i nutą
skóry. Czarna porzeczka i owoce leśne (jeżyna), figi, rodzynki i inne
suszone owoce, także goździki, tytoń.
Smak pełny, wino krągłe, gęste. Wygładzone taniny doskonale
uzupełniają konfiturowe nuty śliwek i wiśni. Ogólne wrażenie klasy
i eleganckiej złożoności, z długim, ciepłym, korzennym finiszem,
okraszonym delikatną beczką. Zalecana dekantacja.

180,00

mocny, złożony aromat. Dojrzałe owoce, kakao, w tle delikatne nuty
palonego drewna i dymu. W ustach bogate, łagodne i miękkie, choć
bardzo wyraziste, o mocnej strukturze. Owoce, delikatne nuty
mineralne i przyprawy, wszystko ubrane w delikatne, świetnie
komponowane taniny. Długi, bogaty finisz. Zalecana dekantacja.

130,00

aromat niezwykle orzeźwiający, intensywny, pełen brzoskwiń,
tropikalnych owoców, mirabelek, rabarbaru i niuansów kwiatowych.
Dojrzałość owoców dodaje krągłości w ustach, podkreślonej wspaniałym
ananasem i brzoskwinią, dającym łagodność i równowagę.

50,00

aromat zbudowany z przenikających się nawzajem nut owocowych,
mineralnych i kwiatowych. Smak pełen niuansów roślinnych - owoce
tropikalne, jabłko, rabarbar. Doskonale zbalansowane, idealnie
dopasowana kwasowość daje uczucie świeżości.

90,00

aromat, intensywny, głęboki. Wino ukazujące wspaniałą owocową
świeżość i bogaty bukiet kwiatowy Smak pełny, złożony. Wino
o subtelnej fakturze, rześkie i z dobrą krągłością. Jego mocno owocowy
charakter wzbogacają zapachy płatków róż i kardamonu.

60,00

delikatny bukiet kwiatowy z mineralno-morelową nutą. W smaku
łagodne, przepełnione owocową świeżością. Zachwyca subtelnością
jasnych owoców. Jedwabiste, gładkie, a w finale żywe i eleganckie.

75,00

Francja/Alzacja
(riesling)

Gewürztraminer
Jean Geiler
Francja /Alzacja
(gewurztraminer)

Gewürztraminer
Inspirations Terroirs
Jean Geiler
Francja /Alzacja
(gewurztraminer)

Pinot Noir Exception
Francja/Alzacja
(pinot noir)

mocny, głęboki aromat o charakterze owocowo- kwiatowym, obok
liczi także róża i inne aromatyczne kwiaty. W smaku miękkie
i aksamitne. Żywa słodycz przyjemnie wypełnia usta, końcówka
słodko-owocowa.

100,00

Aromat intensywny, delikatny. Ciekawa linia aromatyczna z nutami
płatków róży, brzoskwiń i liczi.
Smak pełny, bogaty, ustach rozwija się bardzo przyjemna, delikatna
struktura smaków owocowo-korzenno-kwiatowych. Finał
pozostawiający przyjemne wspomnienie, zachęcające do powrotu do
tego wina.

110,00

dojrzały, głęboki aromat. W nosie nuty czarnej porzeczki i truskawki.
Smak pełny, bogaty. W ustach ponownie pojawiają się dojrzałe nuty
czerwonych owoców. Dobra struktura smakowa z aksamitnym ciałem.
Wino wyższej klasy z serią Exception.

150,00

Pinot Gris Exception
Francja/Alzacja
(pinot gris)

PORTUGALIA
Vinho Verde
Portugalia/Minho
(alvarinho i trajadura)

Montes Ermos
Grande Reserva
Portugalia/Douro
(touriga nationa, tinta roriz, touriga
franca)

Santar de Sobral Touriga
Nacional
Portugalia/DAO
(touriga nacional)

Pactus Alicante Bouschet
Portugalia/Lisboa
(alicante bouschet)

HISZPANIA
Tempranillo Blanco
Hiszpania/Rioja
(tempranillo blanco)

Crianza
Hiszpania/Rioja
(70%tempranillo, 20% garnacha,
10% mazuelo)

Reserva
Hiszpania/Rioja
(70% tempranillo , 30% graciano)

Gran Reserva
Hiszpania/Rioja
(70%tempranillo, 20% garnacha,
10% graciano)

Aromat zapowiadający elegancję i dojrzałość, łagodny i głęboki.
Aromaty owocowe, miodowe.
Smak dostojny, pełny. Wino krągłe, z dobrym ciałem. Wspaniała
struktura smakowa odznaczająca się harmonią pomiędzy gładkością
i żywą pełnością tego produktu. Wino z linni Exception, wyjątkowo
pieczołowicie winifikowane.

140,00

świeży, orzeźwiający aromat o owocowym charakterze, z dominacją
moreli i brzoskwini. Smak świetnie zbalansowany, dominują owoce
brzoskwini i cytrusy. Dzięki perlistości, charakterystycznej dla
młodych, świeżych Vinho Verde, jest bardzo orzeźwiające.

60,00

intensywny aromat mocno dojrzałych owoców, dżemu i ciepłych nut
rozgrzanej słońcem ziemi. Wyczuwalne niuanse przypraw i beczkowe
aromaty – wanilia, karmel i czekolada. Bogate w ustach, pełne
niuansów. Eleganckie, bardzo dobrze zbudowane, z długa końcówką,
obfitą w miękkie, owocowe taniny.

110,00

charakterystyczny, szlachetny aromat ciemnych owoców z nutami
owoców leśnych, z obecnymi w tle nutami kwiatowymi.
Soczyste, obfite w ustach. Długi finisz z wygładzonymi taninami.

160,00

mocny zapach dojrzałych czerwonych owoców z delikatnym dodatkiem
beczki, w tle nuty zielonej papryki. Smak pełny, jedwabisty. To dobrze
zbudowane wino urzeka mocnym owocem z beczkowymi nutami.
Jako produkt naturalny może zawierać osad. Zalecana dekantacja.

80,00

czysty, intensywny aromat jasnych owoców, z wyraźną nutą owoców
tropikalnych. Gładkie i jedwabiste, świetnie zbalansowane, o trwałym,
owocowym finiszu.

70,00

aromat czerwonych i ciemnych owoców, z dominacją czarnej porzeczki,
truskawki i maliny, świetnie zmiksowane z eleganckimi nutami
beczkowymi. Dobrze zbalansowane, pełne, z wygładzonymi taninami
i trwałym finiszem, pełnym owoców i słodkich nut beczkowych.

60,00

balsamiczne aromaty z niuansami wanilii, czekolady i tostów, z dobrze
zintegrowanymi, dojrzałymi owocami. Trwałe i pełne, z dostojnymi
taninami. Krągłe, świetnie zbalansowane, eleganckie, dojrzałe wino.
Dojrzewało 24 m-ce w beczce i 12 m-cy w butelce.

80,00

złożony, bogaty i elegancki aromat, z mnóstwem nut beczkowych –
skóra, tost, wanilia, kakao, czekolada. W ustach przyjemne, pełne w
budowie, doskonale dojrzałe w ciągu 24 m-cy leżakowania w dębowej
beczce. Finisz niebagatelny, przeciągły, pełen balsamicznych nut
beczkowych – wanilii i skóry.

130,00

CHILE
Cabernet Sauvignon Varietal
Chile /Central Valley
(cabernet sauvignon)

Carmenere Varietal
Chile /Central Valley
(carmenere)

Sauvignon Blanc Reserva
Chile /Central Valley
(sauvignon blanc)

AUSTRIA
Riesling Kamptal Terrassen
Austria/Kamptal
(riesling)

Riesling LANGENLOIS
Austria/Kamptal
(riesling)

Gelber Muskateller
Austria/Kamptal
(gelber muskateller)

intensywny zapach dojrzałych owoców, z wyraźnym akcentem czarnej
porzeczki i wiśni. Wino średniej budowy, poukładane i dobrze
zbalansowane. Elegancki, rzetelnie zrobiony Cabernet, o dość długim
finiszu, pełnym dojrzałych owoców i delikatnych tanin.

60,00

aromat pełen czarnej porzeczki i ciemnych owoców, z niuansem
przyprawowym w tle. Smak intensywny, o wysokiej koncentracji
owoców, zharmonizowany. Dominuje czarna porzeczka i owoce leśne.
Taniny prawie niewyczuwalne, gładkie, wtopione w soczyste owoce.

60,00

aromat złożony, charakterystyczny dla sauvignon blanc, zdominowany
przez duet ananas – agrest. Smak bogaty, pełen słodko – kwaśnych
owoców. Podkreślona kwasowość nadaje orzeźwiający charakter.
W końcówce, obok tropikalnych owoców pojawiają się nuty mineralne.

60,00

charakterystyczny bukiet - ananas, brzoskwinia i dojrzałe winogrona,
z nutami mineralnymi i rześkim zapachem drzew iglastych. Smak
wyraźny, soczyście owocowy, z ładnie wkomponowaną kwasowością.
Wino dobrze zbudowane, świeże i żywe.

85,00

Wino o delikatnym, wyrafinowanym aromacie, żywej kwasowości,
dobrze zbalansowane i cudownie owocowe.
Aromat renklody, grejpfruta, limonki z niuansem pestkowym,
uzupełniony bukietem kwiatowym, w tle z passiflorą .
Smak soczysty, elegancki, wyczuwalna dojrzała brzoskwinia, świetnie
wbudowana kwasowość , subtelna słodycz owoców na finiszu .
Klasyczny, wyrazisty riesling, choć bardzo przystępny

100,00

wino cudownie aromatyczne - delikatne nuty kwiatów białego, dzikiego
bzu, wyraźny aromat kwiatów polnych. Smak - typowe nuty
muskatowe, nienachalne świeże zioła i przyprawy, ożywcza kwasowość.
Wino soczyste, pełne finezji, smaczne. Sprawia dużą przyjemność.

90,00

