Wina białe
ARESTI SAUVIGNON BLANC ( WYTRAWNE / CHILE )

16,00 ZŁ / 69 ,00 ZŁ

Wytrawne wino o delikatnym jasno słomkowym kolorze, z zielonymi refleksami. W nosie
aromaty cytrusowe, głównie grejpfrut i cytryna, z wyraźnym akcentem ziół, trawy i
bukszpanu. W ustach świeże, łagodne, dobrze zrównoważone.

GUIGAS VINHO VERDE (PÓŁWYTRAWNE / PORTUGALIA )

18,00 ZŁ / 75 ,00 ZŁ

Doskonałe, orzeźwiające, łagodnie półwytrawne, z dobrze zrównoważoną kwasowością,
jednocześnie owocowe w charakterze. Wyczuwalne aromaty jabłek i grejpfruta.

GRAN SASSO TREBBIANO D'ABRUZZO ( WYTRAWNE / WŁOCHY )

90,00 ZŁ

Orzeźwiające wino o aromatach cytrusów, jabłek i kwiatów. Delikatnie wytrawne, o średnim ekstrakcie.
W ustach rześkie, owocowe, z mocnym smakiem cytrusów. Łagodne, dobrze zrównoważone.

RIESLING KABINETT (PÓŁWYTRAWNE / NIEMCY)

95,00 ZŁ

Łagodny, lekki, półsłodki riesling z charakterystycznymi aromatami jabłek i owoców egzotycznych.
Soczyste w smaku.

CRUDO ORGANIC WHITE ( WYTRAWNE / WŁOCHY )

19,00 ZŁ / 110 ,00 ZŁ

Atrakcyjny bladożółty kolor z zielonymi niuansami. Wyrazisty owocowy - kwiatowy aromat. W
ustach wyczuwalnie słodkie, pojawia się także smak dojrzałych owoców tropikalnych
(ananasa, mango) i limonki..

RIESLING ANDLAU (WYTRAWNE / FRANCJA )

160,00 ZŁ

Wino wytrawne, orzeźwiające, pełne. Aromaty cytrusów, zwłaszcza skórek pomarańczy, jabłek,
ananasów. W ustach wyraźnie mineralne, co zapewnia długi finisz.
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Wina czerwone
ARESTI CABERNET SAUVIGNON (WYTRAWNE / CHILE )

16,00 ZŁ / 69 ,00 ZŁ

Głęboki ciemnoczerwony kolor. W nosie złożony bukiet łączący aromaty owoców i przypraw,
cynamonu, wanilii i kakao. W ustach pełne, ekstraktywne i bardzo dobrze zrównoważone.

ANTICO ROSSONE SANGIOVESE (WYTRAWNE / WŁOCHY)

70 ,00 ZŁ

Aromatyczne wino, szczególnie polecane do wołowiny, jagnięciny oraz makaronów.

CANYON ROAD MERLOT ( WYTRAWNE / USA )

75,00 ZŁ

Pełne nut świeżych, ciemnych owoców (jeżyna, wiśnia, śliwka). Wino jest lekkie, gładkie i przyjemne.
Idealne do łączenia ze wszelkiego rodzaju potrawami. Delikatny i stosunkowo długi finisz.

GRAN SASSO PRIMITIVO ( WYTRAWNE / WŁOCHY )

19,00 ZŁ / 110 ,00 ZŁ

Łagodny, lekki, półsłodki riesling z charakterystycznymi aromatami jabłek i owoców egzotycznych.
Soczyste w smaku.

LUCCARELLI PRIMITIVO (WYTRAWNE / WŁOCHY )

90,00 ZŁ

Czerwone, wytrawne wino z Puglii włoskiej, produkowane z gron Primitivo. Ma głęboki rubinowy
kolor z fioletowymi refleksami. Intensywny aromat owoców z dominującymi nutami śliwek i wiśni,
podkreślony akcentem ziół (rozmaryn) i przypraw. Delikatny niuans wanilii..

Wina bezalkoholowe
VINA 0 CHARDONNAY (PÓŁWYTRAWNE / FRANCJA)

18,00 ZŁ / 90 ,00 ZŁ

Słodkie, białe wino, którego odmiana winogron ma aromaty białych kwiatów,
orzechów laskowych, migdałów i cytrusów. Ma jasno słomkowy kolor.

VINA 0 MERLOT (PÓŁWYTRAWNE / FRANCJA)

18,00 ZŁ / 90 ,00 ZŁ

Bukiet złożony z aromatów czerwonych owoców takich jak jeżyny i
porzeczki wzbogacony nutami czereśni i śliwek.
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Wina Konesera
GAVI D.O.C.G., MARCHESI DI BAROLO ( WYTRAWNE / WŁOCHY )

140 ,00 ZŁ

Wino Włoskie, białe wytrawne. Słomkowo żółty kolor z zielonymi refleksami.
Intensywny bukiet z kwiatowymi aromatami rumianku oraz owocowymi nutami zielonego jabłka.
Przyjemne, harmonijne o dobrej budowie.
Sugestie: sałaty, risotto, pasty z jasnymi sosami.

TERRUNYO CARMENERE '17 (WYTRAWNE / CHILE )

160 ,00 ZŁ

Głęboki, ciemnofioletowy z nutami dzikich jagód oraz nutami cedru i fiołka.
Delikatny, o bogatej kwasowości i słodkich taninach.

Wina Musujące i Szampany
GANCIA PROSECCO DRY

18,00 ZŁ / 85 ,00 ZŁ

PROSECCO DOC TREVISO EXTRA

110 ,00 ZŁ

TAITTINGER BRUT RESERVE (WYTRAWNE / FRANCJA )

240 ,00 ZŁ

MUMM SZAMPAN

250 ,00 ZŁ

MOET SZAMPAN

290 ,00 ZŁ
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