Wina Czerwone
Hazańa Rioja Crianza

75 cl

85,00 zł

D.O.Ca Rioja, Bodegas Vinicola Real, Hiszpania
Szczep: Tempranillo, Mazuelo, Graciano
Ambitna Crianza, wytrawne.
W czasie wojny 30-letniej wina z Rioja skutecznie zastępowały
te z Bordeaux. Dziś posiadają najwyższy status jakościowy D.O.Ca
i sławią imię winiarskiej Iberii. Oparte na rodzimych szczepach
dzięki systemowi starzenia w beczkach i w butelkach są idealną
propozycją, gdy szukamy flaszy z ambicjami - gotowej do spożycia.
Hazańa to idealna do picia Crianza, kompleksowa i bardzo gładka.
Najlepsza do wędlin, serów, czerwonych mięs oraz dziczyzny.

Prado Maria Rioja Joven

75 cl

55,00 zł

D.O.Ca Rioja, Bodegas Abanico, Hiszpania
Szczep: Tempranillo, Graciano, Mazuelo
Zbalansowane, choć soczyste, wytrawne lekkie.
Bardzo dobra, świeża Rioja z uznanej posiadłości. W bukiecie nuty
dojrzałych, ciemnych owoców. W smaku zbalansowane: z soczystą
kwasowością i przyjemną słodką końcówką gron Tempranillo.
Najlepsze do czerwonych mięs i dziczyzny.

Barocco Primitivo

75 cl

55,00 zł

I.G.T. Puglia, Campagnola, Włochy
Szczep: Primitivo
Bujne i harmonijne, wytrawne.
Słodkie aromaty ciemnych owoców. W smaku bujne, ale i harmonijne
z typowymi wręcz słodkimi taninami. Ulubione wino pań.
Protoplasta bardzo modnego szczepu Zinfandel w swej najlepszej
puglijskiej odsłonie. Doskonałe do serów, makaronów, pieczystych
czerwonych mięs, warzyw z grilla, dziczyzny.

San Jose de Apalta Varietal Carmenere

75 cl

65,00 zł

D.O. Rapel Valley, Agricola Santa Cristina, Chile
Szczep: Carmenere
Śliwkowo-korzenne nuty, wytrawne.
Słodkie aromaty ciemnych owoców, zwłaszcza śliwek, jeżyn oraz
gorzkiej czekolady. W smaku jest harmonijne z typowymi taninami.
Eleganckie wino o wręcz modelowym profilu odmiany Carmenere.
Doskonałe do serów, past, białych i czerwonych mięs.

Tierra Nueva Tradicion Merlot

75 cl

D.O. Rapel Valley, Agricola Santa Cristina, Chile
Szczep: Merlot
Kwiatowe i miękkie, półwytrawne.
Słodkie aromaty ciemnych kwiatów, śliwek i pieprzu. Smak pikantny,
gładki z typowymi miękkimi taninami. Eleganckie wino o wręcz
modelowym profilu odmiany Merlot. Doskonałe do serów, past,
białych i czerwonych mięs.

50,00 zł

Wina Białe
Croix de Marsan Bordeaux Moelleux

75 cl

60,00 zł

A.C. Bordeaux, Chateau de Marsan, Francja
Szczep: Sauvignon Blanc, Semillon, Muscadelle
Półsłodkie, zbalansowane.
Soczyste, klasyczne Bordeaux z zapachem białych kwiatów i miodu.
W smaku silnie owocowe ujawnia delikatną słodycz i miękką
strukturę. Do picia samodzielnego. Uzupełnia również smak tart,
deserów z białymi owocami i miękkich serów.

Bellini Pinot Grigio

75 cl

50,00 zł

I.G.T. Veneto, Campagnola, Włochy
Szczep: Pinot Grigio
Wytrawne i rasowe.
Wytwarzane z gron Pinot Grigio oferuje jasny kolor i rasowy bukiet
z akcentami gruszek, jabłek oraz białych kwiatów. W smaku
wytrawne, pełne z orzeźwiającym, trwałym finiszem. Znakomicie
dopełnia swoimi walorami sałatki, potrawy z ryb oraz drobiu.

Herencia Altes Garnatxa Blanca

75 cl

70,00 zł

D.O. Terra Alta, Altes Family, Hiszpania
Szczep: Garnatxa Blanca
Wytrawne, mineralne i bardzo rześkie.
Powstało jako hołd dla założycieli winnic i jest wspomnieniem córki właścicieli
z jej dziecięcych zabaw pośród powyginanych ze starości krzewów białej
Garnatxa. Soczyste, o połyskliwej barwie i intensywnym smaku rodzi
się w rejonie Terra Alta – wschodzącej gwieździe hiszpańskiego winiarstwa.
Aromatyczne, czyste i mineralne.
Wyróżnione: Parker 88 pkt.

San Jose de Apalta Varietal Chardonnay

75 cl

60,00 zł

D.O. Rapel Valley, Agricola Santa Cristina, Chile
Szczep: Chardonnay
Wytrawne, cytrusowe nuty.
Nowoczesne Chardonnay z Chile. Rześkie, cytrusowe i tropikalne.
W smaku świeże, delikatne z chrupką owocowością. Do picia samo.
Doskonałe również do sałatek, owoców morza i drobiu.

Tierra Nueva Tradicion Sauvignon Blanc 75 cl
D.O. Rapel Valley, Agricola Santa Cristina, Chile
Szczep: Sauvignon Blanc
Półwytrawne, tropikalne i lekkie.
Nowoczesne Sauvignon Blanc z Chile. Rześkie, cytrusowe
i tropikalne. W smaku świeże i delikatne z soczystą owocowością.
Do picia samo, jak również do sałatek, owoców morza oraz drobiu.

50,00 zł

Wino Różowe
Morando Bardolino Chiaretto

75 cl

50,00 zł

D.O.C. Bardolino, Campagnola, Włochy
Szczep: Corvina, Rondinella, Molinara
Przyjemnie cytrusowe, półwytrawne.
Owocowe, lżejszej wagi, posiada żywą strukturę i bardzo przyjemny
smak. W smaku zauważalne nuty cytrusów, wiśni oraz innych
ciemnych owoców. Polecane do pizzy i wędlin. Schłodzone świetnie
towarzyszy grillowanym rybom.

Wino Deserowe
Conde de Alicante Blanco Semi dulce białe 75 cl
15 cl

D.O. Alicante, Bodegas Bocopa, Hiszpania
Szczep: Merseguega, Macabeo
Soczyście owocowe, półsłodkie.
Wino hiszpańskie o jasnosłomkowej barwie z aromatem białych
owoców, kwiatów oraz nutką nektaru. W ustach lekkie, smakowo
pełne, z ożywczą kwasowością. Dzięki wyraźnej słodyczy świetnie
pasuje do lekkich posiłków, drobiu lub ciast z jasnymi owocami.

50,00 zł
10,00 zł

Wina na kieliszki
białe
Trencalos Airen Verdejo

50 cl
15 cl

20,00 zł
6,00 zł

VdT de Castilla, Bodegas Abanico, Hiszpania
Szczep: Airen, Verdejo
Krągłe i przyjemne, półwytrawne.
Tłoczone z historycznej odmiany Airen z La Manchy. Świeże wino
o blado słomkowym kolorze i czystym zapachu zielonych jabłek.
W smaku krągłe, lekkie ale z dobrą strukturą, przyjemne w piciu.
Do sałatek, dań rybnych oraz drobiu.

czerwone
Trencalos Tempranillo

50 cl
15 cl

VdT de Castilla, Bodegas Abanico, Hiszpania
Szczep: Tempranillo
Pełne z miłym aromatem, półwytrawne.
Tworzone z najsłynniejszej hiszpańskiej odmiany - Tempranillo.
Ma intensywną barwę i zapach z nutami wiśni, jeżyn i truskawek.
W smaku pełne, przyjemnie owocowe z miłą kwasowością
i zaokrąglonymi taninami. Do czerwonych mięs, serów i wędlin.

20,00 zł
6,00 zł

Selekcja Win
Francja
Hamelin Chablis

białe

75cl

120,00 zł

A.C. Chablis, Domaine Hamelin
Szczep: Chardonnay
Aromatyczne, dojrzałe, wytrawne.
Rodzinna posiadłość Hamelin dzięki fanatycznemu podejściu
do wszelkich aspektów produkcji wina osiąga w regionie Chablis
znakomite rezultaty. Wina są wyjątkowo mineralne dzięki najlepszym
gronom Chardonnay i prehistorycznym skamielinom obecnym
w glebie. Wyborowe Hamelin Chablis jest jasnożółte, delikatne,
eleganckie w zapachu, rasowe i intensywnie mineralne w smaku.
Przynosi gładki, krzemienny finisz. Doskonałe do ryb, owoców
morza, ostryg, drobiu i cielęciny.
Wyróżnione: Rekomendacja Hachette.

Hiszpania
Hazańa Rioja Reserva

czerwone

75 cl

160,00 zł

D.O. Rioja, Bodegas Vinicola Real
Szczep: Tempranillo
Nuty wanilii i ciemnych owoców, wytrawne.
Wyborowa Reserva z uznanej posiadłości. W bukiecie nuty wanilii
i dojrzałych ciemnych owoców. W smaku zbalansowane, posiada
elegancką strukturę i przyjemną słodką końcówkę gron Tempranillo.
Najlepsze do czerwonych mięs i dziczyzny.
Wyróżnione: Guia Penin 90 points.

Włochy
Ripasso Valpolicella
Classico Superiore

czerwone

75 cl

D.O.C. Ripasso Valpolicella Classico Superiore,
Campagnola
Szczep: Corvina, Corvinone, Mollinara
Kobiece o jedwabistej strukturze, wytrawne.
Turbo Valpolicella. Dzięki technice ripassa oferuje głęboki kolor.
Eleganckie, kompleksowe aromaty dojrzałych owoców i finisz
w stylu Amarone. Polecane do mięs i serów, dziczyzny
oraz makaronów.
Wyróżnione: 2 kieliszki w Gamberro Rosso. 88 pkt Vini Veronelli.

95,00 zł

Szampan,
Wino Musujące Jakościowe
&
Frizzante
Le Mesnil Grand Cru Blanc de Blancs

75 cl

320,00 zł

A.C. Champagne, Francja
Szczep: Chardonnay
Elegancki, zmysłowy, wytrawny.
Absolutna extraklasa z Szampanii. Gleby Grand Cru, szczep
Chardonnay oraz bezkompromisowo długie starzenie kupaży
wyróżnia Le Mesnil Grand Cru spośród morza dostępnych obecnie
szampanów. Wino dla prawdziwych koneserów.
Wyróżnione: Najlepszy szampan wg Magazynu Wino.

Cantico Moscato Spumante

75 cl

60,00 zł

Moscato Spumante, Cantico, Włochy
Szczep: Moscato
Lekkie i orzeźwiające, półsłodkie.
Intensywnie gronowy aromat
aromatycznym kiściom Moscato.
odpowiedniemu nasyceniu CO2
orzeźwiające jak na swoją słodycz.
owoców.

wino zawdzięcza bardzo
Dzięki niskiej mocy oraz
jest lekkie i zadziwiająco
Do deserów, ciast i świeżych

Villa Marra Glera Demi Sec

75 cl

I.G.T. Veneto, Danese, Włochy
Szczep: Glera
Półwytrawne, lekko musujące.
Szczep Glera, z którego powstaje Prosecco, służy również do
produkcji dobrych win w apelacji Veneto. Villa Marra jest
półmusującym winem o charakterystycznym smaku winogron Glera
i zapachu owoców tropikalnych oraz jabłek. Doskonałe jako aperitif.

50,00 zł

