KARTA WIN

Wina Musujące
Champagne G.H. Mumm
A.O.C. Champagne, Francja

Laforet Bourgogne Pinot Noir / WYTRAWNE
A.C. Bourgogne, Joseph Drouhin, Francja
75CL

260,-

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
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.

Bepin De Eto Prosecco
D.O.C.G. Veneto, Włochy

75CL

90,-

Włoskie prosecco pochodzące z regionu Veneto, produkowane
metodą charmat. Wino o jasno słomkowym kolorze, bardzo
aromatyczne z chrupiącymi, orzeźwiającymi nutami jabłek. Świeże
i harmonijne w smaku. Polecane jako aperitif lub do dań lekkich,
sałat, tartinek i miękkich serów.

75CL

Laforet Bourgogne Rouge oparte na pinot noir o ceglastoczerwonym 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.

Yelcho Carmenere Reserva Especial / WYTRAWNE
Valle del Maipo, Chile

75CL

Finca El Origen Malbec / WYTRAWNE
Valle de Uco, Argentyna

75CL

80,-

Głęboki fioletowy kolor wina z czerwonymi refleksami. Pełne i obfite
z aromatami dojrzałych czarnych porzeczek. Długo utrzymujący
się finisz z miękką końcówką. Podawać potraw z czerwonego mięsa,
pasztetów.

100,-

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

Wina Polskie
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

80,-

Sztandarowa odmiana chilijskich winiarzy w wydaniu Ventisquero.
Aromaty ziołowe dopełnione zapachami owoców jagodowych
i tytoniu. Delikatny niuans papryki i czarnych dojrzałych wiśni.
Kwasowość wyrównana ze słodyczą. Wino idealne do potraw
z grillowanej lub pieczonej wołowiny jak również do pasztetów
i dojrzałych serów.

Cotes Du Rhone Rouge ‚Gentilhomme’ / WYTRAWNE 75CL
A.O.C. Cotes Du Rhone, Francja

Turnau Riesling / WYTRAWNE
Baniewice, Polska

110,-

75CL

130,-

Wina Deserowe
Carlo Pellegrino Zebo Moscato
I.G.T. Sycylia, Włochy

75CL

Białe, delikatne musujące wino z nutami świeżych owoców
takich jak nektarynki, melony i białe brzoskwinie. Subtelne
i lekko słodkie na podniebieniu. Finisz jest odpowiednio długi.
Niezwykle orzeźwiające.

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.

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

Turnau Cabernet / WYTRAWNE
Baniewice, Polska

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

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.

60,-

Bepin De Eto Moscato
Włochy

75CL
5CL

75CL
10CL

Eteryczny, muszkatowy nos przywołuje skojarzenia z zapachem
brzoskwiń, moreli, kwiatem pomarańczy, wisterią i szałwią.
Usta leciutkie, subtelnie słodkie i odświeżające.

80,5,-

80,12,-

Wina na Kieliszki

Wina Czerwone
Sachino Red / PÓŁWYTRAWNE
Kakheti, Gruzja

Parthenium Grillo Pinot Grigio / PÓŁWYTRAWNE 75CL
I.G.T. Sicilia, Włochy
10CL
75CL

70,-

Delikatne, aromatyczne, półwytrawne wino.
Oferuje bogactwo owocowych aromatów oraz posmak pieprzu.
Wyczuwalna delikatna słodycz.

Białe, półwytrawne wino zbudowane na bazie szczepów Grillo
oraz Pinot Grigio. Jasnożółta barwa, subtelny aromat i wyrazisty
owocowy smak powodują, że jest idealne do łagodnych, miękkich
serów, potraw z warzyw, omletów, makaronów, ryb i drobiu.

NOS RACINES SAUVIGNON BLANC / WYTRAWNE
IGP D’OC, francja
Conte di Campiano Primitivo / WYTRAWNE
d.o.c. Włochy

75CL

90,-

Gęste, dobrze zbudowane, o miękkich taninach i śliwkowoczereśniowym stylu.

Santa Cristina / WYTRAWNE
I.G.T. Toscana, Antinori, Włochy

75CL

Taba Monastrel / WYTRAWNE
DOP Jumilia, Finca Bacara

75CL

75CL

100,-

75CL

115,-

140,-

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

Baron De Ley “Club Privada” Rioja / WYTRAWNE 75CL
D.O.Ca, Roja, Hiszpania
Głęboki rubinowy kolor, bukiet bogatych aromatów
owoców leśnych i wiśni, miękkie i delikatne taniny, trwałe,
owocowe zakończenie.

55,8,-

75CL
10CL

65,9,-

Wina Konesera
Chateau Bella Riesling / WYTRAWNE
Sturovo Region, Muzla

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.

MT Tabor Cabernet Sauvignon / WYTRAWNE
Galillea, Izrael

75CL
10CL

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

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

65,9,-

Wyprodukowane ze szczepów Nero d’Avola oraz Shiraz.
Piękny, głęboki, rubinowoczerwony kolor.
Intensywny owocowy aromat z nutami jeżyn i malin.

Nos Racines Merlot / WYTRAWNE
IGP D’OC, francja

Santa Cristina - bogaty zapach, młodość i owocowość to cechy
charakterystyczne tego wina. Produkowane w większości
z winogron sangiovese (90%). Wino przechodzi krótki okres
dojrzewania w wielkich beczkach w celu wzbogacenia jego
charakterystycznej owocowości. Dobra jakość i świetna cena.

75CL
10CL

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

Parthenium Nero D’avola-Shiraz / PÓŁWYTRAWNE
I.G.P. Sicilia, Włochy

100,-

55,8,-

90,-

75CL

130 ,-

Wino o jasnosłomkowym kolorze, przyjemnym, typowym niuansem
rieslinga z delikatną korzenną nutą. Dominują aromaty
kwiatowe limonowe i wyrazista mineralność. Dominują zapachy
jabłek, grejpfruta, orzecha oraz mięty. Idealne do potraw
kuchni azjatyckiej.

Chablis Vaudon / WYTRAWNE
A.O.C. Chablis Joseph Drouhin

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.

Ventisquero Vertice / WYTRAWNE
Colchagua Valley

75CL

179,-

W zapachu wyczuwalne intensywne nuty czarnych owoców,
przypraw korzennych. W ustach delikatne taniny, przyprawy
korzenne i świeżość nuty owocowej.

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.

Wina Białe

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

Sachino White / PÓŁWYTRAWNE
Kakheti, Gruzja

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.

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.

S-NAIA SAUVIGNON BLANC / WYTRAWNE
HISZPANIA

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

75CL

80,-

Mocne aromaty dojrzałej moreli, brzoskwiń z syropu, grapefruita,
anyżku i białego bzu. Na palecie czyste, łagodne, trwałe
i pełne orzeźwienia.

Yeya Chardonnay Moscatel / WYTRAWNE
DOP Jumilia, Finca Bacara

75CL

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

Riesling Chateau Ste Michele / WYTRAWNE
Columbia Valley, USA

75CL

Modelowa równowaga kwasowości i słodyczy. Wciągające,
z przeważającą w smaku cytryną, gruszką, morelą
i mineralnym rysem.

MT Tabor Chardonnay / WYTRAWNE
Galillea, Izrael

75CL

100,-

75CL

75CL

80,-

75CL

80,-

Piękny, żółty kolor z zielonymi refleksami oraz płynność
świadczą o wysokiej ekstraktywności tego wina. W bukiecie
charakterystyczne zapachy owoców tropikalnych, zwłaszcza
cytrusów oraz ananasa z lekką mineralnością. Dobra struktura,
umiarkowana kwasowość przechodząca w długi finisz. Polecane do
dań z owoców morza.

DeMorgenzon DMZ Chenin Blanc / WYTRAWNE
South Africa Stellenbosch

75CL

105,-

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

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

Kaltern Gewurztraminer / WYTRAWNE
niemcy

90,-

Jasno żółta szata ze złotawymi refleksami. Intensywne aromaty
tropikalnych owoców ananasa i mango. Wino o kremowej
strukturze i dobrej równowadze z odświeżającą kwasowością
i długim finiszem.

Yelcho Sauvignon Blanc / WYTRAWNE
Reserva Especial
Valle del Maipo, Chile
90,-

75CL

110,-

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

Finca El Origen Chardonnay / WYTRAWNE
Valle de Uco, Argentyna
80,-

75CL

120,-

Jasny, złotożółty kolor. Intensywne aromaty kwiatów róży, liczi
i ananasów. Pełne i kremowe, z wyczuwalnymi owocowych niuansami
na podniebieniu i długim, aromatycznym finiszu.

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

75CL

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.

80,-

