KARTA WIN

Wina Musujące
Gosset Grand Reserve Brut / WYTRAWNE
A.O.C. Champagne Francja

75 CL

290,-

Bladożółta suknia z odcieniem zieleni, mus delikatny, dający wrażenie
aksamitności na podniebieniu. Nos owocowy z nutami orzechów nerkowca,
w ustach akcenty cytrusowe. Całość elegancka i harmonijna.

Cava Pares Balta Brut / WYTRAWNE
D.O. Cava, Hiszpania

75CL

80,-

Orzeźwiająca Cava, w aromacie dominują pieczone jabłka, gruszki i białe
kwiaty, na podniebieniu pełna świeżości, owocowości i wdzięku. Wszystkie
winnice Pares Balta są prowadzone zgodnie z założeniami biodynamiki.

Puklavec Estate Selection Sparkling
Sauvignion / Wytrawne
Słowenia

75CL

90,-

Wino musujące 100% Sauvignon Blanc wytwarzane metodą Charmat.
Gwarantuje dużo orzeźwienia, fajne musowanie, sporo charakterystycznych
dla szczepu nut (wyraźny agrest czy cytrusy) i – sprawa kluczowa –
świetny balans.

Wina Polskie
Turnau Riesling / WYTRAWNE
Baniewice, Polska

75CL

130,-

Riesling zachowuje swoją szlachetność, opartą na wysokiej chrupkiej
kwasowości i kompozycji zapachów zielonego jabłka, limonki i cytrusów.
Jego wyjątkowy charakter podkreśla aromat melona z delikatnie
zaznaczoną nutą jaśminową. W smaku jabłkowo-grejpfrutowe, zdecydowane
i orzeźwiające, z potencjałem na kilkuletni rozwój w butelce.

Turnau Solaris / WYTRAWNE
Baniewice, Polska

75CL

130,-

Aromaty gruszki, brzoskwini i miodu znajdują swoje odbicie w smaku,
gdzie wyraźna grejpfrutowa kwasowość równoważy się z wytrawnością
i dojrzałością, niepozbawioną owocu. Solaris z Winnicy Turnau to
intensywne i charakterne wino o niezwykle stabilnej budowie.

Turnau Cabernet / WYTRAWNE
Baniewice, Polska

75CL

130,-

Cabernet o lekko dymnym początku rozwija aromaty jeżyn i zielonej
papryki, poprzedzających pikantność chili i pieprzu. W smaku czekoladowa
nuta przeplata się z posmakiem czarnej porzeczki i aronii, co stanowi wstęp
do beczkowych garbników. Cabernet z Winnicy Turnau harmonijnie łączy
żywą owocowość z wyraźną kwasowością i świeżymi taninami. To dobrze
zbudowane wino, gotowe na kilkuletnie dojrzewanie w butelce.

Wina na Kieliszki
Prosecco Brut/ BIANCO
D.O.C. Treviso / WYTRAWNE

10CL

10,-

Białe musujące wino o wyrazistym owocowym bukiecie. Zachowuje doskonałą
harmonię pomiędzy kwasowościa a łągodnością. Bardzo przyjemne i świeże
w smaku. Doskonałe na aperitif.

Fiuza 3 Castas /WHITE
Portugalia, Tejo / PÓŁWYTRAWNE

75CL
10CL

65,9,-

Lekkie i odświeżające. Zapach wypełniony aromatami brzoskwiń i moreli,
a w tle nutami kwiatowymi.

Fiuza 3 Castas / RED
Portugalia, Tejo/ PÓŁWYTRAWNE

75CL
10CL

65,9,-

Nuty czerwonych owoców i wyraźną dominacją wiśni i truskawek charakter
yzują to wino. Lekkie, soczyście owocowe i niezobowiązujące.

NOS RACINES SAUVIGNON BLANC / WYTRAWNE
I.G.P. D’OC, francja

75CL
10CL

65,9,-

Orzeźwiające, młodzieńcze, o typowych aromatach cytrusów, agrestu, liści
porzeczek i trawy.

Nos Racines Merlot / WYTRAWNE
I.G.P. D’OC, francja

75CL
10CL

65,9,-

Świetnie wykonane, gładkie, przyjazne, pełne nut soczystych owoców
leśnych i wiśni.

Moscato di Sicilia/ SŁODKIE
I.G.T. Sicilia Vino Liquoroso, Włochy

75CL
5CL

80,5,-

Znakomite, białe, likierowe wino ze szczepu moscato di Alessandria. Duża
zawartość alkoholu, piękny, złoty kolor, aromatymigdałów i delikatnej
wanilii powodują, że wino samo w sobie jest znakomitym deserem.

Fre Moscato / BEZALKOHOLOWE
Kalifornia, USA/ SŁODKIE

75CL
10CL

60,9,-

Winogrona do tego wina dojrzewają w najlepszych kalifornijskich
winnicach, gdzie ciepłe, nasłonecznione doliny zapewniają soczyste, pełne
aromatów owoce, co jest niezwykle ważne dla tego szczepu: Moscato.
Teraz tą słodyczą oraz owocowymi aromatami możemy cieszyć się także w
wersji bezalkoholowej. W nosie płatki róż oraz brzoskwinie, na podniebieniu
kremowa gładkość i utrzymujący się finisz z ananasowymi i cytrusowymi
nutami. Sprawdźcie sami.

Fre Merlot / BEZALKOHOLOWE
Kalifornia, USA / SŁODKIE

75CL
10CL

60,9,-

Bezalkoholowa odsłona najlepszej jakości, prosto ze Stanów Zjednoczonych,
wina wytworzonego ze szczepu Merlot. Wino stylowe, pełne wdzięku,
w nosie śliwki i czarne owoce leśne - jagody i jeżyny. Zachwyca pełnym,
gładkim finiszem. Wszystko to zawdzięczamy najdokładniejszej dbałości
o winogrona, które dojrzewają dłużej, mogąc wykształcić złożoność
aromatów i smaków.

Wina Białe
Sachino White / PÓŁWYTRAWNE
Kakheti, Gruzja

75CL

70,-

Delikatne białe wino o wyraźnie zaznaczonej słodyczy i słomkowej
barwie. Wino charakteryzuje się lekkością i aromatycznością, wyczuwalne
są smaki owoców i lekki posmak orzechów.

Gibele / WYTRAWNE
I.G.T. Sycylia, Włochy

75CL

90,-

W wyraźnym zapachu dominują nektarynki, melon, brzoskwinie i kwiaty,
w smaku jest pobudzające, z równowagą słodyczy i kwasowości oraz
zaskakująco długim posmakiem.

Demorgenzon DMZ Chenin Blanc / WYTRAWNE
Stellenbosch, RPA

75CL

115,-

Zielone jabłka, morele, brzoskwinie, nuty miodu i akcenty białych kwiatów.
Paleta bogata i dobrze zintegrowana z odświeżającym owocowym posmakiem.

Gentil Hugel / WYTRAWNE
A.C. Alsace, Francja

75CL

90,-

Powrót do tradycji. Kilka dekad temu, terminem Gentil nazywano najlepsze
wina alzackie, skomponowane ze szlachetnych odmian winogron. W 1992
roku firma Hugel jako pierwsza nawiązała do tej tradycji tworząc wino
o nazwie Gentil, które odniosło wielki sukces na rynkach USA, Kanady,
Szwecji, Australii i w Hong Kongu. Wyprodukowane ze szczepu sylvaner, ale
ponad połowę składu stanowią odmiany - tokaj pinot gris (budowa), riesling
(szlachetność), gewurztraminer (aromat przypraw) i muscat (owocowość).

Laforet Bourgogne Chardonnay / WYTRAWNE
A.C. Bourgogne Joseph Drouhin Francja

75CL

110,-

Laforet Bourgogne Blanc produkowany w 100% z chardonnay o czystym,
dojrzałym, owocowym smaku, doskonale zrównoważonej kwasowości
i zapachu dojrzałych jabłek, brzoskwiń, moreli. Szlachetne i eleganckie
wino o szerokim przeznaczeniu. Doskonała jakość w stosunku do ceny
gwarantowana przez markę Drouhin

Yeya Chardonnay Moscatel / WYTRAWNE
D.O.P. Jumilia, Finca Bacara, Hiszpania

75CL

80,-

Eteryczne i odświeżające. Kusi nutami białych kwiatów, cytrusów i miodu.
W ustach pełne, dobrze zintegrowane o trwałym i rześkim posmaku.

Baron De Ley Rioja Blanco / WYTRAWNE
D.O.Ca Roja, Hiszpania

75CL

90,-

Jasno-żółta barwa z zielonymi refleksami. Nos obfituje w egzotyczne aromaty
owoców, ziół, koperku i siana. Na podniebieniu świeże, zrównoważone
i chrupkie.

Gewurztraminer Hugel / WYTRAWNE
A.C. Alsace, Francja

75CL

120,-

Powiew korzeni i przypraw. Gewurztraminer to wielka specjalność regionu
alzackiego, gdzie odmiana ta osiąga niezwykłe silną aromatyczność.
Jest to wino o wyjątkowej jakości i zadziwiającym bukiecie dojrzałych,
egzotycznych owoców.

MT Tabor Chardonnay / WYTRAWNE
Galillea, Izrael

75CL

100,-

Oko o słomkowej barwie, zachęca akcentami melona, brzoskwini,
gruszki i owoców tropikalnych, w smaku przyjemne, krągłe, o delikatnie
orzeźwiającym finiszu.

3 Wolly Shep Sauvignion / WYTRAWNE
South Island, Nowa Zelandia

75CL

90,-

Aromatyczne, typowe dla Sauvignon Blanc, z bukietem cytrusów, kiwi,
brzoskwini, agrestu, liści pomidorów i czarnej porzeczki, w ustach
i odświeżające.

La Linda Torrontes / WYTRAWNE
Lugi Bosca, Argentyna

75CL

120,-

Bogate nuty białych kwiatów, owoców tropikalnych i grapefruita. W ustach
słodkie nuty brzoskwiń oraz kandyzowanej skórki pomarańczowej. Gładkie,
świeże i orzeźwiające.

Wino różowe
Baron de Ley Rosado Lagrima / WYTRAWNE
D.O.Ca Rioja, Hiszpania

75CL

80,-

To przyjemne wino powstało w 100% ze szczepu Garnacha dzięki czemu wino
jest nie tylko aromatyczne ale i dobrze zbudowane, krągłe w końcówce
świeże i eleganckie.

Wina Czerwone
Sachino Red / PÓŁWYTRAWNE
Kakheti, Gruzja

75CL

Delikatne,
aromatyczne,
Oferuje bogactwo owocowych
Wyczuwalna delikatna słodycz.

półwytrawne
aromatów oraz posmak

Conte di Campiano Primitivo / WYTRAWNE
d.o.c. Włochy
Gęste,
dobrze
zbudowane,
czereśniowym stylu.

o

miękkich

75CL
taninach

Baron De Ley “Club Privada” Rioja / WYTRAWNE
D.O.Ca, Roja, Hiszpania

i

70,wino.
pieprzu.

90,-

śliwkowo-

75CL

90,-

Głęboki rubinowy kolor, bukiet bogatych aromatów owoców leśnych
i wiśni, miękkie i delikatne taniny, trwałe, owocowe zakończenie.

Oro dei Sani / WYTRAWNE
D.O.C.G. Chianti Classico Włochy

75CL

90,-

To wino o mocnych taninach oraz delikatnym, mineralnym finiszu. Idealne
do past, pieczonego i smażonego drobiu i ryby. Ma niezwykle ziemisty
śliwkowy charakter.

Taba Monastrel / WYTRAWNE
D.O.P. Jumilia, Finca Bacara, Hiszpania

75CL

100,-

W zapachu dominacja bogatych aromatów jeżyn, wiśni w likierze, powideł
śliwkowych, skóry i drewna. W ustach skoncentrowane i treściwe, z gładkimi
taninami i trwałym finiszem.

DeMorgenzon DMZ Syrah / WYTRAWNE
South Africa, Stellenbosch

75CL

115,-

Bogate akcenty śliwek, czarnych wiśni, fiołków, lawendy i białego pieprzu.
Usta pełne młodzieńczego wigoru z nutami czarnych owoców jagodowych,
goździków, cynamonu i wanilii. Soczyste, kompleksowe i rasowe Syrah.

Laforet Bourgogne Pinot Noir / WYTRAWNE
A.C. Bourgogne, Joseph Drouhin, Francja

75CL

110,-

Laforet Bourgogne Rouge oparte na pinot noir o ceglasto-czerwonym
kolorze o złożonym bukiecie, w którym dominują wiśnie, maliny, truskawki
i nuty korzennych aromatów. W smaku treściwe, o długim posmaku,
pasujące do szerokiej gamy potraw z czerwonych mięs oraz serów.
W swoim przedziale cenowym wino wyjątkowej klasy.

MT Tabor Cabernet Sauvignon / WYTRAWNE
Galillea, Izrael

75CL

140,-

Kolor nasycony rubinem i purpurą, w zapachu dominujące aromaty czarnej
porzeczki, zielonej papryki i czarnego pieprzu, w ustach ciepłe, dynamiczne,
z solidnym kręgosłupem.

Ochagavia 1851 Merlot / WYTRAWNE
D.O. Colchagua Valley, Santa Carolina

75CL

90,-

Wino pochodzące z najstarszej winnicy w Chile, którego nazwa nawiązuje do
roku jej powstania. Dobrze zrównoważone z przyjemną końcówką, a w bukiecie
można wyczuć aromaty dojrzałych owoców. Idealne do pasztetów pieczonych
mięs i dziczyzny.

Cotes Du Rhone Rouge ‚Gentilhomme’ / WYTRAWNE
A.O.C. Cotes Du Rhone, Francja

75CL

100,-

Żywy rubinowy kolor, wyraźne aromaty cynamonu, pieprzu, konfitur
z owoców leśnych, w smaku pełne, aksamitne, z dobrą budową
i owocowym zakończeniem.

La Linda Smart Blend / WYTRAWNE
Mendoza, Argentyna

75CL

90,-

Aromaty czerwonych owoców z wyróżnieniem czereśni, porzeczek i malin
otulone pochodzącymi z beczki niuansami pikantnych przypraw i skóry.
Na podniebieniu krągłe i wyraziste o długim i harmonijnym posmaku.
Kupaż trzech wybitnych szczepów Cabernet Sauvignion, Syrah i Tannat.

Wina Deserowe
Oremus Tokaji Szamorodni Sweet / SŁODKIE
Tokaji, Węgry

50CL

110,-

Zachwycająca barwa łącząca odcienie bursztynu, pomarańczy i starego
złota. W tym eterycznym bukiecie odnajdujemy stężone, lecz niezwykle
subtelne akcenty moreli, brzoskwini, cytrusów, miodu i orzechów
laskowych. Wino jest tak harmonijne I aksamitne, że wprost rozpływa się
w ustach.

Wina Konesera
Chablis Vaudon / WYTRAWNE
A.O.C. Chablis Joseph Drouhin, Francja

75CL

150,-

Jasnożółty kolor, przechodzący z wiekiem w złoty, subtelny bukiet świeżych
owoców oraz białych kwiatów. Zdecydowanie wytrawne, orzeźwiające
i żywe, delikatnie metaliczne, oddające typowy charakter wapiennego
podłoża regionu Chablis.

Amarone „Costasera” / WYTRAWNE
75CL
280,D.O.C. Amarone della Valpolicella Classico, Masi, Włochy
Rodzina Serego Alighieri, spadkobiercy wielkiego Dantego, uprawia wino,
oliwki i owoce w posiadłości Valpolicella już od 1353 roku. Termin “Amarone”
prawdopodobnie pochodzi od nazwy tej starej winnicy: Vaio Amaron.
Wino jest niezwykle bogate i kompleksowe, przeznaczone do długiego
dojrzewania w butelce. Idealnie komponuje się z dziczyzną, ciemnymi mięsami
oraz dojrzałymi serami.

