WINA MUSUJĄCE
Sartori Erfo Prosecco Brut

Kraj: Włochy
Białe, musujące, wino półwytrawne
Wino wyprodukowane z winogron Glera, dawniej nazywanych Prosecco
uprawianych w regionie Veneto, które po zbiorach w połowie września poddaje
się fermentacji metodą Charmat'a. Jest to doskonałe wino musujące, o przyjemnej
pianie i pięknych aromatach owocowych jak np. dzikie jabłka i akacja, wytrawne
o subtelnych akcentach owoców i orzechów, dobrej kwasowości oraz przyjemnym
posmaku. Podawać: na aperitif, do dań na bazie ryb, warzyw z grilla, owoców
morza.
Vol – 11 %
200 ml
22 PLN

Bacchus

Kraj: Węgry
Białe, musujące, wino półsłodkie
Wino musujące, o pięknej, złocistej barwie i delikatnej słodyczy z odcieniem cytrusów.
Doskonałe jako aperitif z lodem lub w koktajlach, a także do deserów.
Vol – 10,5 %
750 ml
50 PLN

WINA BIAŁE
Riesling Kabinett Rudolf Müller

Kraj: Niemcy
Białe wino półsłodkie
Rudolf Müller Kabinett wyprodukowany jest z dojrzałych gron Riesling, rosnących
w Dolinie Mozeli. Winogrona te pozostają dłużej na krzaku w porównaniu z innymi
odmianami, zyskując nazwę „Kabinett”. Wino oddaje aromaty dojrzałych jabłek,
gruszek, brzoskwini oraz owoców cytrusowych. Jego lekka słodycz doskonale pasuje
do dojrzewających serów, cielęciny w kremowych sosach, owoców morza
czy kurczaka. Szczep: 100% Riesling.
Vol – 7,5 %
750 ml
95 PLN

Villa Belinda Chardonnay & Airen

Kraj: Hiszpania
Białe wino półwytrawne
Villa Belinda jest wykonana w większości ze szczepu Chardonnay wraz
z domieszką Airen. Wino o delikatnym i lekkim smaku, bogatym w aromaty
białych owoców i kwiatów z tropikalnymi akcentami melona, ananasa oraz z
aromatami brzoskwiń. Dzięki dojrzewaniu winogron w pełnym słońcu, wino
charakteryzuje się niską kwasowością i subtelną słodyczą. Doskonale pasuje do
ryb i owoców morza, jako aperitif oraz doskonale nadaje się do samodzielnego
spożycia.
Vol – 13,5 %
750 ml
70 PLN
100 ml
11 PLN ★

Camden park Chardonnay

Kraj: Australia
Białe wino wytrawne
Camden Park Chardonnay to 100% winogron Chardonnay uprawianych
na południu Australii. Owocowo aromatyczny nos z aromatem cytryny i ananasa,
odrobiną brzoskwini w tle. 20% wina było fermentowane w beczkach z dębu
francuskiego. Podniebienie dobrze zbalansowane, z dobrą kwasowością, która
go unosi i wspiera bogatą teksturę. Wino ma długie wykończenie, trochę wanilii
z drewna uzupełnia delikatny posmak wina.
Polecane do samodzielnego picia, niektórych dań rybnych i sałatek.
Vol – 13,5 %
750 ml
85 PLN

★ podawane na kieliszki
Szczególnie polecane:
jako aperitif

do ryb i owoców morza

do dań z gęsiny

do deserów

do steków

do sałatek

Mesta Verdejo White

Kraj: Hiszpania
Białe wino wytrawne
Mesta Verdejo to żywe i urocze wino o słomkowożółtej barwie wyprodukowane
z gron rosnących w Uclés, w prowincji Cuenca w regionie Kastylia w środkowej
Hiszpanii. W nosie intensywny zapach świeżo skoszonej trawy połączony z nutami
kopru włoskiego i białego pieprzu. Usta pełne jędrnego, nie do końca dojrzałego
owocu z przyjemnym, delikatnie mineralnym wykończeniem. Całość orzeźwiająca,
a przy tym lekka i niemęcząca. Doskonały kompan dań z ryb, owoców morza,
makaronów i sałatek.
Vol – 12,5 %
750 ml
70 PLN
100 ml
11 PLN ★

Los Gansos Gewurztraminer

Kraj: Chile
Białe wino wytrawne
Gewurztraminer to wino o wyrazistym nosie, gdzie kwiatowe aromaty doskonale
komponują się z owocami lychee. W smaku owocowe, żywe, pełne wyrazu i
świeżości. Podawać schłodzone w temperaturze 8-12oC.
Vol – 13 %
750 ml
95 PLN

WINA CZERWONE
Villa Belinda Syrah & Tempranillo

Kraj: Hiszpania
Czerwone wino, półwytrawne
Villa Belinda jest wykonana w większości ze szczepu Syrah wraz z domieszką
Tempranillo. Czerwone półwytrwane wino o intensywnej fioletowej barwie.
Na jego smka składają się owoce leśne, przyprawy i morele. To młode, eleganckie
wino cechuje bogactwo owocowych smaków i delikatnych aromatów.
Wspaniały towarzysz pieczonej wołowiny, wieprzowiny, makaronów i serów.
Można podawać również jako aperitif, a także jako dodatek do deserów i owoców.
Vol – 13,5 %
750 ml
70 PLN
100 ml
11 PLN ★

Santa Rita 120 Reserva Especial Pinot Noir
Kraj: Chile
Czerwone wino wytrawne
Santa Rita 120 Reserva Especial Pinot Noir to ręcznie zbierane winogrona
z tej odmiany uprawiane w Central Valley w Chile. Wino fermentuje w zbiornikach
ze stali nierdzewnej. Jest wcześnie butelkowane, by zachować naturalne aromaty
i soczysty posmak. W aromacie i smaku wyczuwalne są nuty dojrzałych
czerwonych owoców. Całość pełna, miękka i krągła z długim, przyjemnym
posmakiem. Wino idealnie nadaje się do makaronów, drobiu oraz serów.
Vol – 13,5 %
100 ml
13 PLN
750 ml
95 PLN ★

Mesta Tempranillo

Kraj: Hiszpania
Czerwone wino wytrawne
Mesta Tempranillo to dobrze wyważone i pełne harmonii wino o delikatnym,
owocowo ziołowym aromacie. Odnajdziemy tu nuty czerwonych jagód
i rozmarynu z odrobiną lukrecji. W smaku żywe, miękkie i soczyste z długim,
krągłym posmakiem. Wszystkie aromaty są tu niezwykle intensywne, a taniny
miękkie z duża zawartością owocu. Doskonałe to przekąsek, makaronów, dań
z grilla, pieczonej dziczyzny oraz serów.
Vol – 13,5 %
750 ml
70 PLN

★ podawane na kieliszki
Szczególnie polecane:
jako aperitif

do ryb i owoców morza

do dań z gęsiny

do deserów

do steków

do sałatek

BAJO Montepulciano d'Abruzzo D.O.C. ilauri

Kraj: Włochy, Abruzja
Czerwone wino wytrawne
Wino jest wykonane w 100% z Montepulciano d'Abruzzo - winogron uprawianych
w Abruzji. Wino dojrzewało przez około pięciu miesięcy w beczkach z dębu
francuskiego i co najmniej sześć miesięcy w butelce przed wypuszczeniem
na rynek. Wino o intensywnym rubinowym kolorze czerwonym z podtekstem
fioletowym, potężnym bukiecie dojrzałych czerwonych owoców, bogate, soczyste
i owocowe w smaku z lekką nutką pikanterii oraz akcentami dębu.
Polecane do wędlin, drobiu i zapiekanek.
Vol – 13 %
750 ml
85 PLN

Lealtanza Reserva

Kraj: Hiszpania
Czerwone wino wytrawne
Lealtanza Reserva eleganckie wino wytworzone z gron Tempranillo. Leżakuje
18 miesięcy w rocznych i 2-letnich beczkach z dębu francuskiego, a następnie
kolejne 3 miesiące w drewnianych kadziach. W nosie dobrze zrównoważone, pełne
czarnych owoców przyprawionych ziarnami kawy i kakao. W smaku jedwabiste
i gładkie, wyważone owoce i przyprawy. Wyśmienite do mięs, skomplikowanych
dań oraz serów. Pasuje do potraw z dodatkiem suszonych owoców oraz przypraw:
wanilii, cynamonu, gałki muszkatołowej i goździków.
Vol – 14 %
750 ml
125 PLN

Giuseppe Campagnola Ripasso valpolicella Classico Superiore

Kraj: Włochy, Veneto
Czerwone wino wytrawne
Wino produkowane z winogron Corvina / Corvinone Veronese (80%) i Rondinella.
Tworzone metodą Ripasso, czyli wino refermentowane z dodatkiem podsuszanych
winogron. Jest to wspaniałe czerwone wino o pięknej rubinowej barwie,
korzennym i intensywnym aromacie dojrzałych wiśni i dżemów. Miękkie i okrągłe,
bogate aromaty owocowe o długim i przyjemnym posmaku. Wino szczególnie
polecane do czerwonego mięsa, makaronów i dań z grilla i różnych serów.
Vol –13,5 %
750 ml
125 PLN

Camden Park Cabernet Sauvignon

Kraj: Australia
Czerwone wino wytrawne
Camden Park Cabernet jest wykonane w 100% ze szczepu Cabenret uprawianego
na południu Australii. Żywy, purpurowy kolor przedstawia dobrze ustrukturowane
wino. W nosie jest zdominowane przez czerwone jagody z cynamonowymi
akcentami. Na podniebieniu bogactwo wina wypełnia i pozostawia długi, trwały,
miękki i soczysty smak. Bardzo subtelne z wyraźnymi owocami, figami, czarnymi
wiśniami i cedrem. Polecane do steków, hamburgerów z wołowiną
oraz pikantniejszych dań z makaronem.
Vol – 14,5 %
750 ml
85 PLN

★ podawane na kieliszki
Szczególnie polecane:
jako aperitif

do ryb i owoców morza

do dań z gęsiny

do deserów

do steków

do sałatek

