Karta Win

CHAMPAGNE
G.H. Mumm Brut Rose różowe, wytrawne
Champagne, Reims - France

75cl 290,00 zł

Nicolas Feuillatte Reserve Brut
Champagne, Nicolas Feuillatte

75cl 290,00 zł

białe, wytrawne

Nicolas Feuillatte Champagne Reserve Brut to świetnie skomponowany szampan i kwintesencja stylu
Nicolas Feuillatte. Lekko złoty kolor, eleganckie, malutkie bąbelki, zapach kwiatów, aromat
białych owoców, migdałów i orzechów. Idealnie łączy się ze smażonymi owocami morza.
Doskonały aperitif.

WINA MUSUJĄCE
Frederic Chopin Demi-Sec
Vin Mousseux Francja

75cl 34,00 zł

(białe, półwytrawne)
Deserowe wino musujące półwytrawne wytwarzane metodą charmat. Słomkowy kolor, lekko słodki
smak i subtelne aromaty tworzą ciekawe i harmonijne wino, które świetnie komponuje się ze
świeżymi owocami i delikatnymi deserami.

Rigol Cava Brut
75cl 50,00 zł
Cava Metodo Tradicional, Hiszpania - Castellblanch
(białe, wytrawne)

Bardzo dobrze zharmonizowane. Szczepy parellada, macabeo i xarello tworzą lekką, owocową i
odświeżającą w smaku kompozycję. Doskonałe jako aperitif oraz do sałat i owoców morza.

Prosecco Ponte Extra Dry
D.O.C. Treviso, Włochy

75cl 80,00 zł

Wytrawne
Doskonałe Prosecco pochodzące z winnic Treviso,z północy Włoch. Przyjemnie drażni świeżością owoców
i milionów bąbelków, pobudza zmysły słodyczą i akcentami białych kwiatów, odświeża i cieszy.
Doskonałe jako aperitif oraz dodatek do sałatek i delikatnych ryb.

WINA BIAŁE
Flying Solo Grenache Blanc Viognier 34 Wytrawne
Pays d’Oc, Langwedocja, Francja- Domaine Gayda

75cl 70,00 zł

Wino o wyraźnym zapachu kwiatów, egzotycznych owoców, brzoskwiń, gruszek i słodkich
przypraw. W ustach delikatnie wytrawne, ze niską kwasowością, lekkie. Doskonałe do ryb,
białych mięs, serów.

Villa Antinori Bianco Wytrawne
I.G.T. Toscana, Włochy- Merchesi Antinori

75cl 70,00 zł

Villa Antinori Bianco powstało z tradycyjnych odmian winogron regionu Toskanii: trebbiano, malvasia
oraz chardonnay. Kompozycja lokalnych i międzynarodowych szczepów, daje wino eleganckie i
kompleksowe o słomkowym i żywym kolorze. W bukiecie wyczuwalne niuanse akacji, jaśminu i moreli,
w ustach orzeźwiające z trwałym, cytrusowym zakończeniem. Doskonały dodatek do sałat, delikatnych
past, lekkich dań z owoców morza i ryb.

Barrica Selection Gran Reserva Chardonnay wytrawne
Valle de Casablanca, Chile - Vina Santa Carolina 75cl 100,00 zł
Barrica Selection Chardonnay produkowane jest wyłącznie z winogron pochodzących z doliny
Casablanca, gdzie panuje chłodny, przybrzeżny klimat. 60% winogron ulega procesowi
fermentacji i dojrzewa przez 8 miesięcy w beczkach z francuskiego dębu. Jasno-głęboka żółta
barwa z charakterystycznymi aromatami wanilii i dojrzałych tropikalnych owoców. Wino o
bardzo dobrej strukturze z długim finiszem na podniebieniu.

WINA CZERWONE
Flying Solo Grenache Syrah Wytrawne
Pays d’Oc, Langwedocja, Francja - Domaine Gayda

75cl 70,00 zł

Wino czerwone, którego zapach to eksplozja nut dojrzalych czerwonych owoców, w ustach zaś oferuje
miękkie taniny, gładką fakturę i świeży, owocowy posmak. Doskonałe w połączeniu z przekąskami
mięsnymi, pizzą z mięsem, pastami w sosach mięsnych, pieczonym białym mięsem i duszonym
czerwonym mięsem.

Bujanda Reserva Wytrawne
DOCa Rioja, Hiszpania

75cl 120,00 zł

Bardzo eleganckie i złożone wino o zachwycającym kolorze filetu z niebieskimi refleksami. Dojrzewanie
w beczce przyczyniło się do rozwinięcia nut tabaki i drewna. wyczuwalne także nuty wiśni oraz jagód.
Doskonałe w połączeniu z białym mięsem, duszonym oraz pieczonym czerwonym mięsem oraz
wędlinami i twardymi serami.

Chateauneuf du Pape „Cuvee de la Reine Jeanne” wytrawne
A.C. Chateauneuf du Pape, Francja – Ogier
75cl 180,00 zł
Cuvee de la Reine Jeanne jest kompozycją 80% grenache i 20% syrah, cinsault, mourvedre i counoise.
Ciemnorubinowy kolor, zapach dojrzałych czerwonych owoców, wiśni w syropie i przypraw. Ponad
roczne dojrzewanie w beczkach dębowych powoduje, że wino jest bogate w taniny, gęste i
skoncentrowane.

Santa Carolina Reserva Carmenere wytrawne
D.O. Valle de Rabel, Chile - Vina Santa Carolina

75cl 120,00 zł

Reserva Carmenere, produkowane w dolinie Rapel, łączy purpurowo czerwony kolor, intensywne
aromaty jagodowe i bogate nuty karmelu i wanilii. Wino dojrzewa przez 8 miesięcy w małych
dębowych beczkach dostarczających mu delikatnych tanin, odcieni przypraw korzennych i
intensywności dojrzałych owoców.
Eleganckie i pełne z długim finiszem. Doskonałe z makaronami, sałatkami, miękkimi żółtymi serami
oraz potrawami z czerwonego i białego mięsa.

Chianti Castellani wytrawne
D.O.C.G. Chianti, Włochy - Castellani

75cl 65,00 zł

Chianti z plantacji należących do rodziny Castellani ma rubinowoczerwony kolor, wyrazisty
owocowy i lekko korzenny smak z aromatem fiołków i borówek. Nieco szorstkie, mocne, młode
wino jest odzwierciedleniem toskańskiej tradycji.

Campofiorin Ripasso wytrawne
I.G.T. Rosso del Veronese, Włochy - Masi

75 cl 130,00 zł

Campofioin Rosso del Veronese to specjalność Masi. Łączy w sobie wysokość jakość upraw
charakterystyczne szczepy (corvina) oraz oryginalność techniki podsuszania winogron i
refermentacji zwanej ripasso. Specyficzny styl winifikacji powoduje powstanie win prostych, a
jednocześnie dobrze zbudowanych, majestatycznych, których potencjał dojrzewania waha się
pomiędzy 10 a 15 lat.

WINA DESEROWE
Rene Barbier Vina Augusta Blanco białe, półsłodkie
D.O. Penedes, Hiszpania - Rene Barbier

75cl 56,00 zł
10cl
7,00 zł

Trzy odmiany winogron spośród czterech wchodzących w skład tego wina, tzn. xarello, macabeo i
parellada, podlegają fermentacji, aż do całkowitej wytrawności, co daje winu „kręgosłup”.
Fermentacja czwartej odmiany, moscatel jest zatrzymywana przy pewnej zawartości cukru, co daje
finalnemu winu aromatyczną słodycz. Wino ma jasnożółtą barwę i wyraźne jabłkowe i bananowe
aromaty oraz nutę pomarańczową.
Jest lekkie i subtelne na podniebieniu. Ma elegancką słodycz zrównoważoną łagodną kwasowością.
Doskonale pasuje jako aperitif, do deserów i sałatek.

Villa Rosale Merlot / Cabernet czerwone, półsłodkie
I.G.T. Veneto, Włochy - Villa Rosale

75 cl 45,00 zł
10cl 7,00 zł

Wino o intensywnym i głębokim rubinowym kolorze. W smaku delikatne, o długotrwałym
bukiecie z nutami suszonych owoców. Swój subtelny i charakterystyczny smak wino zawdzięcza
doskonałemu zbalansowaniu. Przyjemne, aksamitne zakończenie. Pasuje do past i wędlin, ale
również do ciast i owoców.

Pellegrino Rosso czerwone, słodkie
100cl 90,00 zł
Vino Liquoroso di Sicilia, Włochy - Cantine Pellegrino 10cl 10,00 zł
Twórcą tego czerwonego, likierowego wina jest Carlo Pellegrino, jeden z najbardziej cenionych
sycylijskich producentów. W bukiecie wyraźnie wyczuwalne dojrzałe, czerwone owoce (jeżyna, jagoda).
Jego smak jest świeży i intensywny. Słodkość tego wina nie jest „cukierkowa”. Delikatna kwasowość
dodaje mu żywotności.

WINA DOMU
Spes Blanc de Blancs Blanc białe, półwytrawne
Vin de Table de France, Francja – JeanJean

75cl 30,00 zł
10cl 5,00 zł

Półwytrawne wino o zrównoważonej strukturze, delikatnym aromacie jabłka, brzoskwini i
orzechów. Najlepiej smakuje podawane do drobiu, ryb, cielęciny, serów oraz dań kuchni
orientalnej.

Spes Rouge de France Rouge czerwone, półwytrawne
Vin de Table de France, Francja – JeanJean

75 cl 30,00 zł
10cl 5,00 zł

Przyjemne półwytrawne wino o głębokim rubinowym kolorze, eleganckiej i zrównoważonej
strukturze. Harmonijna kompozycja aromatów czerwonych owoców, wanilii i minerałów. Doskonałe
do mięs, makaronów i serów.

Santa Alvara Reserva Cabernet Sauvignon

Czerwone wytrawne

Chile, D.O. Central Valley, Casa Lapostole

75cl 40,00 zł
10cl 6,00 zł

Winogrona użyte do tego wina Cabernet Sauvignon pochodzą z terenu w Central Valley w Chile. Wino
chilijskie eleganckie i złożone z dojrzałymi taninami, z wyczuwalnym soczystym owocem, w
szczególności porzeczki. Lekka ekstraktywność alkoholu i skryta kwasowość. Doskonałe jako
dodatek do czerwonych mięs, jagnięciny, twardych serów, grilowanych warzyw, kiełbas.

Santa Alvara Reserva Chardonnay Białe wytrawne
Chile, D.O. Central Valley, Casa Lapostole

75cl 40,00 zł
10cl 6,00 zł

Chilijskie wino zbudowane ze szczepu Chardonnay z wyczuwalnymi aromatami białych owoców,
jabłka i gruszki. Podniebienie jest kremowe z nutkami owoców cytrusowych i smakami trawiastymi, a
finisz długi i odświeżający. Doskonałe jako aperitif, dodatek do białego mięsa, pizzy, przystawek, ryb,
sałat oraz potraw z warzyw.

