Francja
Beau Mayne Semillon Sauvignon Blanc
75 cl. 69,00

white

A.C. Bordeaux
Mis En Bouteille Domaine Dourthe
40% Sauvignon i 60% Sémillon. Beau Mayne zachwyca jasnym cytrynowozielonkawą suknią i delikatnym, owocowo-kwiatowym bukietem. Świeże i
eleganckie, ma żywy, harmonijny finisz. Idealne do owoców morza, ryb
i zimnych przystawek.

Beau Mayne Merlot Cabernet Sauvignon
75 cl. 89,00

red

A.C. Bordeaux
Mis En Bouteille Domaine Dourthe
50% Merlot, 35% Cabernet Sauvingnon, 15% Cabernet Franc. Wino o
pięknej, głębokiej, czerwonej barwie i aromacie czerwonych owoców. W
smaku łagodne, aksamitne z elegancko wkomponowanymi taninami i
przyjemnym, owocowym finiszem. To młode wino doskonale pasuje do
czerwonego mięsa, drobiu i serów.

Chablis
135,00

white

75 cl.

A.C. Chablis Recolte Du Domaine
Mis En Bouteille Par Joseph Drouhin
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. Doskonałe do ryb,
owoców morza, ostryg, drobiu i cielęciny.

Chateau Reysson Cru Bourgeois
cl. 145,00

red

75

A.C. Haut Medoc
Mis En Bouteille au Chateau „Dourthe“
Wino dojrzałe, które osiągnęło już pełnię dojrzałości i potencjału.
Odznacza się w głębokim odcieniem rubinu, intensywnymi zapachami
jagód leśnych i lukrecji. W smaku pełne, obfite z wyrównaną
kwasowością i taninami.

Włochy
Pinot Grigio Rocca Ventosa
75 cl. 59,00
I.G.T. Abruzzo
Cantina Tollo
Klasyczne włoskie, białe wino, znane na całym świecie dzięki
delikatnemu aromatowi i smakowi. Winifikowane w nowoczesnym stylu z
tradycyjnego szczepu Pinot Grigio. Jest idealnym aperitifem, pasuje
także do ryb i lekkiej kuchni.

white

Montepulciano D’Abruzzo Rocca Ventosa
75 cl. 60,00

red

D.O.C. Abruzzo
Cantina Tollo
Wino skomponowane w całości z odmian winogron Montepulciano,
pochodzących z winnic Abruzzo, położonych na stokach schodzących ku
Adriatykowi. W produkcji tego trunku zastosowano tradycyjną metodę
winifikacji. Odznacza się przyjemnym winnym i wyraźnie owocowym
zapachem z nutą dymu oraz smoły. Wypada dobrze z pizzą, makaronami i
zimnymi mięsami, zwłaszcza z suszoną szynką.

Chianti Villa Lucia
cl. 65,00

red

75

D.O.C.G.Chianti
Castellani
Jak każde dobre Chianti ma głęboki rubinowoczerwony kolor. W
bukiecie zawiera wiśnie, suszone owoce, jeżyny, lekką nutę przypraw,
kakao. Mocny i zwarty smak oraz dobra struktura tanin.

Hiszpania
Rene Barbier Kraliner
cl. 59,00

white

75

D.O. Penedes
Bodegas Rene Barbier
Wino wytrawne o cytrynowo-żółtej barwie z zielonkawymi refleksami.
Mieszanka szczepów Xarello oraz odmian Macabeo i Parellada. Wyraźne
nuty ananasa i zielonych jabłek, z cytrusowym niuansem. Wino to daje
na podniebieniu wrażenie dobrze zharmonizowanej, świeżej owocowości
z wyważoną kwasowością.

Rene Barbier Tempranillo
cl. 59,00

red

75

red

75

D.O. Penedes
Bodegas Rene Barbier
Wino przez sześć miesięcy dojrzewało w dębowych beczkach.
Jest
mieszanką odmian Tempranillo (60%), Garnacha (30%) i Monastrell
(10%).
Rubinowa barwa z granatowymi odcieniami na obrzeżach.
Aromaty jeżyn i malin.
Gładki owocowy smak jesiennych owoców,
lukrecji i przypraw. Wyważone garbniki i czysta, świeża końcówka.

Gran Feudo Reserva
cl. 95,00
D.O.Navarra
Bodegas Julian Chivite
Gran Feudo Reserva (18 miesięcy dojrzewania w dębowych beczkach) ma
jaśniejszy kolor niż crianza (dłuższe dojrzewanie), ale nos jest
bardziej złożony,
z wyraźnym akcentem tytoniu i wanilii. Paleta
Reservy jest dystyngowana i elegancka - wino jest niezwykle
subtelne. Idealne do dziczyzny i dojrzałych serów.

Conde De Valdemar Crianza
cl. 115,00

red

75

D.O.C. Rioja
Bodegas Martinez Bujanda
Conde de Valdemar Crianza - eleganckie wino złożone z tempranillo
85% i mazuelo -15%,
starzone 15 miesięcy w beczkach dębowych.
Przepiękny intensywny wiśniowy kolor. Wino złożone o zapachu dzikich
owoców i wanilii. Okrągłe w ustach, z dyskretnymi taninami.

Niemcy
Riesling Black Tower
75 cl. 59,00

white

Rheinhessen
Reh-Kenderman Gmbh Weinkellerei
Riesling Black Tower jest wytrawnym, białym winem.
fermentacja, daje wina o czystym, świeżym aromacie,
mineralnych i miękkim owocowym smaku.

Chłodna
nutach

Chile
Antares Chardonnay
75 cl. 55,00

white

Central Valley
Bodegas Vina Santa Carolina
Chardonnay wyprodukowane w Central Valley. Intensywna żółta barwa z
łagodnymi, kremowo-owocowymi oraz waniliowymi aromatami. Średnio
zbudowane wino idealne na aperitif, do sałatek, białego mięsa oraz
owoców morza.

Antares Merlot
55,00

red

75 cl.

Central Valley
Bodegas Vina Santa Carolina
Dobry przykład delikatnego, owocowego, dobrze zbudowanego merlot z
Central Valley. Jasno-malinowa barwa z typowymi odcieniami owoców
jagodowych. Wino znakomicie pasuje do czerwonych i białych mięs,
żółtych serów czy makaronów.

Chile
Santa Carolina Reserva Chardonnay
75 cl. 90,00
Casablanca Valley
Bodegas Vina Santa Carolina
Reserva Chardonnay produkowane jest w dolinie Casablanca i dojrzewa
przez okres 6 miesięcy w małych beczkach z francuskiego i
amerykańskiego dębu. Głęboki, żółty kolor z aromatami owoców
tropikalnych, toffi oraz wanilii. Mocno owocowe wino o delikatnej,
maślanej strukturze i długim finiszu. Znakomicie pasuje do ryb,
sałatek, białego mięsa i owoców morza.

white

Santa Carolina Reserva Cabernet Sauvignon
75 cl. 95,00

red

Colchagua Valley
Bodegas Vina Santa Carolina
Reserva Cabernet Sauvignon wytwarzana w dolinie Colchagua dojrzewa
przez okres 9 miesięcy w małych beczkach z francuskiego i
amerykańskiego dębu. Mocny, rubinowy kolor z aromatami mięty,
zielonej papryki oraz czekolady. Eleganckie, dobrze zbudowane wino z
intensywnym, długim finiszem. Do makaronów, czerwonego mięsa,
wieprzowiny i żółtych serów.

Ventisquero Gran Reserva Carmenere
75 cl. 110,00

red

Maipo Valley
Bodegas Vina Ventisquero
Sztandarowa
odmiana
chilijskich
winniarzy
w
wydaniu
winnicy
Ventisquero. Aromaty ziołowe dopełnione zapachami owoców jagodowych
i tytoniu. Delikatny niuans papryki i czarnych dojrzałych wiśni.
Kwasowość wyrównana ze słodyczą. Wino idealne do potrawz grillowanej
lub pieczonej wołowine jak również pasztetów i dojrzałych serów.

California
Woodhaven Zinfandel
85,00

red

75 cl.

California
Vineyards Woodhaven
Wino bogate w aromaty śliwek oraz wiśni. W smaku wyczuwane są maliny
oraz czarna porzeczka z delikatną nutą przypraw. Winogrona pochodzą
z wyselekcjonowanych winnic w Północnej Kalifornii. Wino poddawane
jest procesowi wydłużonej fermentacji, co pozwala na pełne wydobycie
smaku oraz rozwój tanin. Starzone w dębowej beczce przez minimum 30
dni. Podawać do: żeberek, grillowanych steków, pizzy, lasagne oraz
past z ciężkimi sosami.

South Africa
Intulo
cl. 45,00

white

75

Western Cape “Kumala”
Kompozycja szczepów Chenin Blanc i Colombard o zapachu egzotycznych
owoców, gruszek i agrestu. Świeże i orzeźwiające z dobrą równowagą
pomiędzy kwasowością, owocowością i alkoholem. Dobrze komponuje się
z białym mięsem i owocami morza.

Intulo
cl. 45,00

red

Western Cape “Kumala”
Lekkie, czerwone wino ze szczepów Pinotage i Merlot o błyszczącym,
purpurowym kolorze. Wyczuwalne zapachy czarnej porzeczki i jeżyny. W
smaku mocne i dobrze zbudowane. Taniny są wyraźne, ale nie
agresywne. Podawać do mięs z grilla, steków i dojrzałych serów.

75

Szampany & Wina Musujące
Champagne & Sparkling Wine
Nicolas Feuillatte Reserva Particuler
75 cl. 270,00

white

A.C. Champagne Brut - Francja
Nicolas Feuillatte Champagne Reserve Particuliere to świetnie
skomponowany szampan i kwintesencja stylu Nicolas Feuillatte. Lekko
złoty kolor, eleganckie, malutkie bąbelki, zapach kwiatów, aromat
białych owoców, migdałów i orzechów. W ustach okrągłe, świeże i
harmonijne. Idealnie łączy się ze smażonymi owocami morza.

Cristal Cava Semi Seco
75 cl. 65,00

white

Metodo Tradiocional
Bodegas Castellablanch – Hiszpania
To olśniewająca gwiazda piwnic Castellblanch znakomicie pasująca na
przyjęcia, dająca rozkosz podniebieniu, uzyskana
z połączenia
trzech odmian winogron: macabeo, parellada i xarello.

Frederic Chopin Demi Sec
75 cl. 45,00
Vin Mousseux - Francja
Deserowe wino musujące półwytrawne. Wytwarzane metodą Charmat.
Złocisty kolor, delikatny słodki smak i subtelne aromaty karmelu,
tworzą ciekawe i harmonijne wino tryskające subtelnymi bąbelkami.

white

Wina Deserowe / Dessert Wines
Likno ‘Imiglikos’Semi Sweet
15 cl. 9,00

white

Ino Vineyards – Grecja
Świetne deserowe wino o jasnozłotym kolorze, bukiecie bogatym w
aromaty miodu i dojrzałych, słodkich owoców. W smaku delikatne z
egzotyczną owocową nutą i posmakiem migdałów.

Piromani Semi Sweet
cl. 9,00

red

Kakheti Valley Tbilwino – Gruzja
Wino to powstało ze specjalnie wyselekcjonowanych gron z regionu
Kakheti.
To
lekko
słodkie
i
aromatyczne
wino
prezentuje
charakterystyczny styl oraz ciemno czerwoną barwę. Wino to idealnie
komponuje się z serami Camembert i rozmaitymi deserami.

Wino Domowe / House Wine
Santa Carolina Premio
white & red
Central Valley Bodegas Vińa Santa Carolina

15 cl. 6,00

15

