
Wychodząc, zapytaj kelnera
o swoje ulubione wino i zabierz je ze sobą do domu.

Wina dostarcza:

www.willawin.pl

Wina zawierają siarczyny



Parato Cava Brut Reserva  
DO Cava, Penedès, Hiszpania
Chardonnay, Xarel.lo, Macabeo, Parellada

Monte la Reina Frizzante

WINA MUSUJĄCE WINA BIAŁE

WINA CZERWONE

WINA BEZALKOHOLOWE

VdT Castylla y Leon, Hiszpania
Verdejo

Jasnosłomkowy kolor ze złotym przebłyskiem, 
delikatne i trwałe bąbelki. Aromaty owocowe 
– gruszka, jabłko i banan, lekko kwiatowe, wyczuć 
można zapach ściętej trawy i anyżu. W ustach delikatne 
musowanie, dominujące cytrusy, długi smak z wyczuwalną 
nutą śmietanową z odrobiną drożdżowego ciasta.
Srebrny Medal – C Mondial Bruxelles 2013
Świetnie sprawdza się jako aperitif, a także dodatek 
do przystawek, sałatek i innych lekkich posiłków.

Dom Caudron Prediction
AOC Champagne, Francja
100% Pinot Meunier 

Prédiction to w czystej postaci Pinot Meunier 
tworzone metodą tradycyjną i starzone w butelce 
przez 2 lata. Ten szampan powstał jako pierwszy 
spośród całej gamy win Dom Caudron i w sposób 
szczególny uwydatnia terroir Passy-Grigny i cechy 
szczepu. Wyczuwalne wyraziste cytrusowe 
nuty podkreślone akcentem miodu.
Znakomity jako aperitif, towarzysz długich rozmów. 
Pasuje do owoców morza, ryb, tart warzywnych, białych mięs, 
sałatek i lekkich przekąsek.

wino wytrawne

20 zł
100 ml

100 ml

85 zł
750 ml

20 zł

140 zł
750 ml

20 zł

160 zł
750 ml

wino wytrawne

35 zł

380 zł
750 ml

wino półsłodkie

Wino w jasnym, słomkowo - żółtym kolorze 
z zielonkawymi przebłyskami. Powoli uwalniające się 
bąbelki tworzą piękną koronę. Aromaty owoców 
cytrusowych. Wyczuwalne także aromaty jabłek 
i owocówpestkowych. W smaku delikatna słodycz 
z dobrze wyważoną kwasowością i długą owocową 
końcówką. 

DOC Treviso, Veneto, Włochy
100 % Glera

Wino musujące o lśniąco słomkowym kolorze. 
Nos wyraziście owocowy, z mocnym gruszkowo-
-jabłkowym akcentem i orzeźwiającą cytrusową 
nutą. W ustach delikatne z muśnięciem słodyczy, 
świerze i owocowe. Całość dobrze skomponowana 
– przyjemna równowaga i długi smak.
Wino znakomite jako aperitif, do przekąsek, 
wędlin, pomidorów i makaronów.

Rebuli Prosecco DOC 
Treviso Extra Dry 

Palacio de Bornos Verdejo
DO Rueda, Hiszpania
100% Verdejo

 Przyjemny jasnosłomkowy kolor z zielonkawym 
połyskiem. Zapach intensywny, pełen słodyczy, 
wyczuwalne nuty brzoskwiń, cytrusów i tropikalnych 
owoców. W smaku świeże, musujące, znakomita 
równowaga pomiędzy słodyczą a kwasowością. 
Wspaniale orzeźwia!
Doskonale pasuje do sosów Pesto, miękkich serów 
i dań rybnych.

24 zł

110 zł
750 ml

wino półsłodkie

wino półwytraw
ne

Ruppertsberger Gewurztraminer
Palatynat, Niemcy
100% Gewurztraminer

Wino o jasnożółtej sukni. W nosie bardzo 
aromatyczne nuty liczi, róż, czarnego bzu i skórki 
limonki. Na podniebieniu miękkie, intrygujące 
szczyptą goryczy z bogatą słodyczą i owocowością.
Wino znakomicie pasuje do foie gras i deserów 
– również tych czekoladowych.

30 zł
150 ml

130 zł
750 ml

w
in

o z
 delikatną słodyczą

35 zł
150 ml

140 zł
750 ml

25 zł
150 ml

110 zł
750 ml

wino półwytraw
ne

wino półwytraw
ne

Équilibre Zéro 
Viognier Sauvignon  
Langwedocja, Francja 
60% Sauvignon Blanc et 40% Viognier

Équilibre zéro Viognier Sauvignon to białe wino 
gronowe pozbawiane alkoholu drogą delikatnej 
destylacji sous vide w temperaturze 35°C. 
Jasnosłomkowe wino pełne aromatów owoców 
egzotycznych. W ustach krągłe i smakowite 
z wyczuwalną owocowością. Orzeźwiające. 

Équilibre Zéro Rosé
Langwedocja, Francja
60% Syrah et 40% Cabernet

wino półwytraw
ne

Wino o jasnoróżowej sukni. W nosie aromat 
świeżo zebranych czerwonych owoców 
– truskawek i poziomek. Delikatnie słodkie, 
dobrze zbalansowane
Zawartość alkoholu  0%

32 zł
150 ml

135 zł
750 ml

wino półwytraw
ne

35 zł
150 ml

135 zł
750 ml

Floriography Blooming Red 
Western Cape, RPA
69% Shiraz, 17% Mourvedre, 14% Grenache

Aromaty owoców, w szczególności dojrzałych 
śliwek, malin oraz czarnej czekolady i niuansów 
dymnych. Na podniebieniu soczyste taniny 
i subtelna słodycz. 
Dobrze łączy się z serami, pieczonym mięsem, 
warzywami i ryżem, a także z czekoladą.

Floriography Blooming White 
Western Cape, RPA
48% Bukettraube, 25% Muscat d’Alexandrie, 
27% Weisser Riesling

Eksplozja aromatów i smaków. Nuty moreli, 
kwiatów tak charakterystyczne dla gron Muscat’a. 
Na podniebieniu dobrze zbalansowane, z delikatną 
słodyczą oraz świeżą kwasowością.
Doskonałe jako aperitif, ale także jako partner 
do potraw kuchni fusion, słodkich curry, sushi 
lub Foie Gras.

100 ml100 ml

100 ml

100 ml


