Karta win

WINA MUSUJĄCE
FRANCJA

Champagne Bruno Paillard Premier Cuvee

czerwone

75cl

470 zł

Bruno Paillard, Reims, Francja
Szczep: Pinot Noir, Chardonnay oraz Pinot Meunier
Selekcja i pierwsze wycisniecie winogron szczepu Pinot Noir, Chardonnay oraz Pinot Meunier 80%
fermentacja w zbiornich ze stali, 20% fermentacja w malych beczkach z debu francuskiego. 3 lata okres
lezakowanie na osadzie a nastepnie minimum 5 miesiecy po procesie disgorgementu W kolorze czysty zloty
kolor z bardzo delikatnymi babelkami. W nosie owoce cytrusowe ( cytryna, lemonka, grejfrut) oraz migdały.
Szampan z pieknym eleganckim,dlugim i czystym finiszem. W ustach wyczuwalne nuty porzeczek, galaretki i
ciemnych owoców. Szampan z ogromną klasą. " Idealny do: aperitif, owoce morza, ryby, drób, perliczka, fois
gras, sery, owoce.

Champagne Bruno Paillard Premier Cuvee Rose

białe

75cl

510 zł

Bruno Paillard, Reims, Francja
Szczep: Pinot Noir, Chardonnay
Selekcja i pierwsze wycisniecie winogron szczepu Pinot Noir oraz Chardonnay. blend ponad 25 rocznikow
od 1985 roku 3 lata okres lezakowanie na osadzie a nastepnie minimum 5 miesiecy po procesie
disgorgementu W kolorze delikatnie zloto miedziany, lsniacy z bardzo delikatnymi babelkami W nosie
owoce czerwonej porzeczki oraz dzikich truskawek z lekko cytusowa nuta. Szampan bardzo doswiezajacy i
zywotny. Dojrzale owoce nadaja ogromna swiezosc oraz pociagajace napiecie. Szampan z pieknym
eleganckim i czystym finiszem., Szampan elegancki, odswiezajacy, bezposredni a zarazem delikatny,
kwintesencja szampana na aperitif a rowniez idealnie laczacego sie z jedzeniem." Idealny do podania z:
tunczyk, łosoś, krewetki, ryby, owoce morza, idealny na aperitif, fois gras, sałaty.

Champagne Bruno Paillard Assemblage 2008

białe

75cl

670 zł

Bruno Paillard, Reims, Francja
Szczep: Pinot Noir (42%), Chardonnay (42%), Pinot Meunier (16%)
Assemblage - pierwsze wycisniecie winogron z najlepszego terroir znajdujacego sie w sercu szampanii. lata
okres lezakowanie na osadzie a nastepnie 12 miesiecy po procesie disgorgementu. W kolorze czystym i
złotym. Pełne eleganckie bable. Szampan bardzo elegancki, pełny, hojny z mocna witalnościa. Aromaty wisni
zmieszame z drobna porcja czerwonych owoców z wykonczeniem nut cytrusowych oraz migdałów. Etykieta
szampana przedstawia obraz korenskiego artysty Bang Hai Ja. Obraz przedstawia harmonie oraz energie i to
też wyraża Champagne Bruno Paillard Assemblage 2008. Idealny do mies, grillowanych ryb, owocow morza.
.

Taittinger Brut Reserve

białe

75cl

399 zł

Riems Champagne, Taittinger, Francja
Szczep: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Skomponowany ze szczepów Chardonnay - 40% oraz Pinot Noir i Pinot Meunier - 60%;
pochodzących z ponad 35 najlepszych cru Szampanii. Tak wysoki udział szczepu Chardonnay,
niezwykły wśród nie rocznikowych szampanów oraz minimum 3 letnie dojrzewanie w piwnicy, gdzie
osiąga pełną dojrzałość; powoduje że Taittinger Brut Reserve wyróżnia się niezwykłą, delikatną
równowagą i stałą jakością rozpoznawalną na całym świecie. Lśniący, złoto żółty kolor. Delikatne,
tętniące życiem bąbelki z przyjemną, długo utrzymującą się pianką. Aromaty świeżych brzoskwiń,
białych kwiatów i wanilii. Pełny życia, świeży i harmonijny o smaku świeżych owoców i miodu.
Idealny jako aperitif oraz do wszelkich deserów i owoców

WŁOCHY

Tenuta Pederzana Lambrusco Gibe
czerwone
D.O.C Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Emilia-Romagna, Włochy

75cl

99 zł

Szczep: Grasparossa
W kolorze żywej czerwieni z purpurowymi refleksami. Utrzymująca się elegancka różowo-liliowa
pianka. Świeże i owocowe ze złożonym aromatem. Delikatne taniny i kwasowość, pozostawiają
przyjemne odświeżenie w ustach.

Col De Salici Valdobbiadene Millesimato Prosecco Superiore

białe

75cl

120 zł

D.O.C.G. Valdobbiadene Prosecco Superiore, Veneto, Włochy
Szczep: Glera
Atrakcyjny słomkowy kolor przez, który przebijają się zielono-złotawe odcienie. W nosie
intensywnie owocowe z wyraźnie zaznaczonym aromatem jabłek. W ustach przyjemnie owocowe,
wyważona kwasowość, długi i harmonijny finisz. Idealnie pasuje do białych mięs, ryb i serów.

Gancia Prosecco

białe

75cl

95 zł

D.O.C Gancia , Włochy
Szczep: Glera

Po zbiorach winogrona są delikatnie wyciskane i winifikowane bez udziału skórek w kontrolowanej
temperaturze 18°C. Swoją doskonałą jakość wino zawdzięcza tradycyjnej dla regionu Prosecco
metodzie Charmata. Polega ona na fermentacji w dużych, stalowych kadziach.Wino o delikatnym,
słomkowym kolorze. Bukiet z lekką nutą chleba, pomarańczy i cytryny nadaje mu delikatny i świeży
smak oraz niesamowity aromat.Idealny do przystawek, jak również makaronów, serów i owoców
morza.

URUGWAJ

Familia Deicas Cuvee Castelar

różowe

75cl

299 zł

Juanico, Urugwaj
Szczepy: Pinot Noir, Pinot Meunier
Bursztynowy kolor z perłowymi refleksami. Nos charakteryzuje się bogactwem aromatów z nutami
dojrzałych, czerwonych owoców i przypraw. Dobrze zbalansowane i harmonijne. Końcówka długa
i bardzo owocowa. Idealne jako aperitif, również dobrze pasuje do niektórych potraw z czerwonego
mięsa.

HISZPANIA
Cava Lux Blanco Brut

białe

75cl

79 zł

D.O. Cava, Hiszpania
Szczep: Xarello, Macabeo, Parellada
Wino musujące o czystej i lśniącej strukturze. W nosie intensywne i aromatyczne nuty brzoskwini
oraz gruszki a również owoców tropikalnych. W ustach wytrawne i dobrze zbalansowane. Bąbelki
gęste, świeże z długim finiszem. Polecane do przystawek, potraw ryzowych, ryb oraz białego mięsa.
Świetne na każdą okazję.

AUSTRIA
Markus Huber SEKT Grüner Veltliner Berg Brut

białe

75cl

183 zł

Traisental DAC, Traisental Austria
Szczep: Grüner Veltliner
Świeże wino musujące z odmiany winogron Grüner Veltliner. Produkowane metodą klasyczną,
dojrzewające w butelkach przez 12 miesięcy. Barwa złoto-żółta. Idealne bąbelki podbite aromatami
kwiatowymi, owocowymi, które nadają rześkość oraz wyczuwalne delikatne nuty pieprzowe tworzą
wino idealnie pasujące do dań kuchni azjatyckiej. Genialne również jako aperitif.

WINA BIAŁE
CHILE

Reserva Riesling, Emiliana

białe

75cl

80 zł

Bio-Bio Valley, Chile
Szczep: 100% Riesling
Jasny, żółty z delikatnym odcieniem zieleni, mocny akcent w nosie limonki i grejpfruta, olejek
cytrusowy wraz z naftą w tle, w ustach dojrzały owoc z podkreśloną mineralnością, czyste i dobrze
wyważone. Gleba: iły i gliny z charakterystycznym rdzawo-czerwonym zabarwieniem. Zachwyca od
pierwszej kropli. Mocniejszy aromat i zdecydowana obecność pełniejszej konstrukcji poszukuje
wsparcia w daniach o delikatnej formie, ale w założeniu bardziej charakternych. Tu wszelka
obecność rożnych terrin, pate, parfait, aromatów orientalnych oraz wszelkie wizje gdzie mamy
znaczącą obróbkę termiczną, może być idealnym podłożem dla paringu.

Adobe Reserva Chardonnay, Emiliana

białe

75cl

82 zł

Casablanca Valley, Chile
Szczepy: 95% Chardonnay, 4% Sauvignon Blanc, 1% Marsanne
Wino wytrawne o barwie jasno żółtej z orzeźwiającym aromatem cytrusów i subtelną nutą
tropikalnych owoców, takich jak ananas i melon. Świeże i soczyste, intensywnie owocowy charakter.
Gleba: czarna glina z gruboziarnistym piaskowym podłożem. Bogata osobowość dzięki
3 miesięcznemu kontaktowi części wina z francuską i amerykańską beczką. Zrównoważone z długą
przyjemną końcówką. Posiada zaskakującą dawkę świeżości, dzięki temu lubi dania gdzie w
podstawie sporo zieleni i cytrusów. Ze względu na sam charakter szczepu, wszystko o pełniejszej
konstrukcji
z pewnością znajdzie tu równowagę.

NOWA ZELANDIA

Satellite Sauvignon Blanc, Spy Valley

białe

75cl

89 zł

Marlborough, Nowa Zelandia
Szczep: 100% Sauvignon Blanc
Wino wytrawne, o słomkowym kolorze, z intensywnym aromatem owoców zielonego jabłka,
grejpfruta, kiwi, mango z dodatkiem zielonego groszku w tle. Gleba: kamienista łączona z glebą typu
ilastego. Podniebienie przebojowo świeże, oferujące solidnie dopracowaną owocowość, z rześkim
długim wykończeniem. Wakacyjna esencja. Cytrusy, zielony, świeżość, owoce tropikalne, kozie sery
(i im podobne), lekkie wizje azjatyckie, wszystko co nam się kojarzy z letnim lekkim daniem, to
idealny mianownik dla tego wina. Można mocno eksperymentować.

Wild Sauvignon Blanc, Greywecke

białe

75cl

220 zł

Marlborough, Nowa Zelandia
Szczep: 100% Sauvignon Blanc
Wino wytrawne o przejrzyście intensywnej żółtej barwie, przepięknym aromacie olejku
cytrynowego, papryki, melona, grejpfruta z delikatną nutą ziół, siana, wanilii i kredy. Gleba: młode
aluwiaste z dużą zawartością kamieni rzecznych do starszych w podłożu mocno gliniastych.
Podniebienie mocno zaskakuje swoją kompleksowością, zdecydowana odczuwalność cytryny i
owoców tropikalnych, soczyste bogactwo owoców, delikatna kwasowość wraz z elegancką rześką
mineralnością. Swój styl wino zawdzięcza starzeniu w beczkach z dębu francuskiego i następnie
przechowaniem na osadzie przez pięć następnych miesięcy. Fermentacja poprowadzona na dzikich
drożdżach.
Wino
jedyne
w swoim rodzaju, często porównywane stylem do białych Bordeaux. Wino mocnej konstrukcji,
12 miesięcy w beczce, później dodatkowe 5-6 na osadzie, to mocne zaplecze dla poważnych wyzwań
w paringu. Jednocześnie elegancja tego wina jeszcze mocniej podkręca temat. Sięgnąłbym tu po
wszelkie wizje wyszukanych dań na bazie ryby, halibut, diabeł morski, sola. Oczywiście też białe
mięsa mogą tu być mile widziane, kwestia jak mocno będą obrobione. Możliwości jest wiele…

ARGENTYNA

Torrontes, Manos Negras

białe

75cl

99 zł

Salta, Argentyna
Szczep: 100% Torrontes
Przejrzyste, o kolorze czystego żółtego złota, w nosie znajdziemy aromaty dojrzałych moreli,
odrobinę wanilii z domieszką różowych grejpfrutów oraz mocno wybijającymi się kwiatami i
winogronami. Styl świeży, wytrawny choć delikatnie podążający w stronę świeżej słodyczy.
Podniebienie zachwyca, czuć lekkość i spełnienie, soczystość i bogactwo. Może być genialnym
wyborem dla ludzi lubiących przełamanie wytrawności lekką słodyczą, ale też ciekawym wyzwaniem
dla niektórych dań. Zdecydowanie profil aromatyczny dania i wina musi być podobny, szukamy
podobieństw, a w tym przypadku może to mieć wielkie znaczenie. Szukamy więc dużej ilości
kwiatów, moreli, brzoskwiń, winogron, ale też i lekkości. Mocne wyzwanie. Wino z wysoko
położonych winnic, mam mocna konstrukcje kwasowości ale tez mineralności. W końcówce mocno
odczuwalna słoność.

HISZPANIA

Surem Medium

białe

75cl

78 zł

D.O. Penedes, Hiszpania
Szczepy: Parellada, Muscat
Słomkowe żółte, przejrzyste w kolorze. Nos przywodzi na myśl śródziemnomorskie zapachy, świeże
winogrona i brzoskwinie. Subtelny posmak słodyczy kontrastuje z delikatną kwasowością.

Jose Pariente Verdejo

białe

75cl

115 zł

D.O. Rueda, Hiszpania
Szczep: Verdejo
Wino o jasnożółtawej barwie z zielonymi refleksami. Zapach intensywny, świeży, zrównoważony.
Eleganckie w smaku. Odznacza się wyraźnie owocowym aromatem białych owoców (gruszek
i brzoskwiń), cytrusów i marakui. Ponadto, wyczuwalne są aromaty leśne oraz aromat kopru z głębią
anyżu. W ustach ponownie czuć nutę świeżych owoców. Wino doskonale komponujące się
z przystawkami i daniami rybnymi, owocami morza, makaronami i białym mięsem. Również
idealnie pasuje do potraw wędzonych, lekkich serów i szynki Serrano.

Jose Pariente Sauvignon

białe

75cl

136 zł

D.O. Rueda, Hiszpania
Szczep: 100% Sauvignon Blanc
Wino o barwie jasnożółtej z zielonymi refleksami. Jego aromatyczna ekspresja wyrażona jest nutą
roślin i owoców egzotycznych, zapachem świeżo skoszonej trawy i odrobiną mineralnego powiewu.
W ustach czuć typowe cechy Sauvignon Blanc, elegancję świeżą i czystą. Jest to wino wysokiej klasy
z zaznaczoną strukturą, pozostawiające długo wyczuwalny smak, doskonale harmonijne. Idealnie
komponuje się z owocami morza takimi jak małże, sercówki, ostrygi, etc., z pieczonymi krewetkami,
langustynkami, krabami, rakami, etc. Pasuje również do ryb, świeżych serów i szynki Serrano.

Jose Pariente Verdejo Barrica

białe

75cl

205 zł

D.O. Rueda, Hiszpania
Szczep: 100% Verdejo
Jasne, z refleksami żółto-złotymi. Pierwszy zapach przynosi intensywne i złożone aromaty korzenne,
dojrzałe owoce, lekkie aromaty wędzone z delikatną nutą drewna. Wyczuwalne także nuty owoców
egzotycznych i minerałów. W ustach kremowe, gładkie i eleganckie. Mocne, z dobrze wyważoną
kwasowością. Idealna harmonia pomiędzy owocami a drewnem. Przystawki, ryby w sosie, owoce
morza o intensywnym smaku (pająki morskie, pąkle, etc.) czy delikatne mięso będą idealnymi
towarzyszami tego wina.

Jose Pariente Apasionado

białe

50cl

154 zł

D.O. Rueda, Hiszpania
Szczep: 100% Sauvignon Blanc
Wino o blado-żółtej barwie z zielonymi refleksami z niezwykłą ekspresją aromatyczną białych,
słodkich win i z nutą roślin oraz owoców egzotycznych, aromat świeżo skoszonej trawy. Na
podniebieniu aksamitne uczucie szlachetności. Zachowuje typowe cechy Sauvignon Blanc,
elegancję, świeżość i czystość. Wino intensywne i zharmonizowane. Idealnie skomponowane, gdzie
kwasowość, alkohol i słodycz doskonale się uzupełniają. Rozwijając się, wino ukazuje słodycz ze
świeżością, które zaskakują, co sprawia, że idealnie komponują się z deserami, ale również z
przystawkami i daniami głównymi.

Ayre

białe

75cl

78 zł

D.O. Rueda, Hiszpania
Szczep: Verdejo
Kwiaty (głóg, akacja) i owoce cytrusowe (grapefruit). Odświeżające. Idealne do przystawek
warzywnych, białego mięsa, ryb, sałatek. Dobrze współgra z posiłkami, w którym są nuty słodsze lub
cytrusowe.

Perfum

białe

75cl

92 zł

D.O. Penedés, Hiszpania
Szczepy: Moscatel de Frontignan, Macabeo
Bardzo aromatyczne, kwiatowe, z dominującą różą, a także brzoskwinią i świeżą figą. Wino bardzo
lekkie okrągłe w ustach i delikatne. Idealne do sałatek i delikatnych przystawek, bądź
samodzielnego picia.

El Lebrero, Fermentado en Barrica

białe

75cl

176 zł

Castilla y Leon, Hiszpania
Szczep: Albillo
Świeży, egzotyczny owoc, białe kwiaty, zioła. W tle nuty mineralne, balsamiczne oraz pikantna
papryczka. Pełne, bogate i długie. Idealne do białego mięsa, królika.

Davide Tradicion

białe

75cl

147 zł

D.O. Rias Baixas, Hiszpania
Szczep: Albariño
Wino z ekologicznie uprawianych winorośli. Fermentacja przy użyciu dzikich drożdży i długie
leżakowanie na osadzie. Intensywne, złożone aromaty brzoskwini i cytrusów. Mineralne
wykończenie i fantastyczna świeżość. Idealne do owoców morza, szczególnie ostryg, a także serów, w
szczególności z białą pleśnią, bądź kozich.

Heermanos Frias del Val Blanco Fermentado en Barrica

białe

75cl

138 zł

D.O.C. Rioja, Hiszpania
Szczepy: Viura, Malvasia
Pełne, oleiste i gęste. Bardzo aromatyczne. Dominują dojrzałe owoce (morela), tosty, wanilia z
beczki. Idealne do drobiu (szczególnie kaczka, gęś), królika, białego mięsa.

Surem Rosado

różowe

75cl

68 zł

D.O. Penedes, Hiszpania
Szczepy: Grenache, Merlot
Młode wino o atrakcyjnym i intensywnym kolorze. Wyczuwalne owoce marakuji, truskawki
i maliny. W ustach doskonała równowaga między świeżością i owocami, a gładką i gęstą strukturą.

PORTUGALIA

Irreversivel

białe

75cl

78 zł

D.O.C. Vinho Verde, Portugalia
Szczepy: Loureiro, Arinto, Trajadura, Azal
Bardzo aromatyczne, owocowe, świeże i lekkie. Dominują owoce. Przyjemnie odświeżające dzięki
dobrze zbalansowanej kwasowości i delikatnym bąbelkom. Idealne do sałatek warzywnych i
owocowych oraz do samodzielnego picia.

WŁOCHY

Drei Dona Il Tornese

białe

75cl

94 zł

D.O.C Predappio Emilia Romagna Włochy
Szczepy: 50% Riesling Renano, 50% Chardonnay
Wino pochodzące z bez wątpienia najbardziej prestiżowej winnicy regionu. Niecodzienny,
wyjątkowo udany kupaż rieslinga i chardonnay. Doskonale ukazuje charakter terroir. Wspaniała
struktura, sporo ciała, nuty mineralne przeplatają się tu z owocami egzotycznymi. Doskonale
zaznaczona kwasowość i naprawdę długi zaskakujący finisz.

Tre Monti Vigna Rocca

białe

75cl

88 zł

D.O.C.G. Albana Secco, Emilia-Romagna, Włochy
Szczep: Albana
Głęboki złoty kolor, bezkresny bukiet, żywa kwasowość, potężna struktura. Wyróżniające się,
tradycyjnie, długowieczne. Zwycięstwo terroir nad przeciętną jednostajnością. Żywy żółty kolor.
Eleganckie zapachy melona i moreli, miodu i dzikich kwiatów. W ustach pełne, smaki przynoszą na
myśl dojrzałą gruszkę i śliwkę. Przyjemny, lekko gorzkawy posmak migdałów dopełnia całość.

Ornella Belia Terre Piane Chardonnay

białe

75cl

78 zł

D.O.C. Venezie, Veneto, Włochy
Szczep: Chardonnay
Aromat dojrzałych owoców, zwłaszcza jabłek odmiany Golden i gruszek. Wino dojrzewa na
osadzie w celu wytworzenia delikatności i pełni smaku. W ustach przyjemnie wytrawne,
pozostawia smak owoców, dobrze zbalansowane.

Ornella Belia Terre Piane Pinot Grigio

białe

75cl

78 zł

D.O.C. Venezie, Veneto, Włochy
Szczep: Pinot Grigio
Aromaty dojrzałych owoców, zwłaszcza gruszek oraz lekka pikantność. Wino dojrzewa na osadzie
przez dla osiągnięcia delikatności i pełni smaku. W ustach przyjemnie wytrawne, stanowcze,
pełne oraz harmonijne.

Chardonnay NoN

białe

75cl

116 zł

D.O.C. Piemonte, L’Armangia, Włochy
Szczep: Chardonnay
Owoce tropikalne i kwiaty. W zapachu dominują banany, ananas i jabłka podparte akcentami
kwiatowymi. Usta soczyste, żywe z dobrą i apetyczną kwasowością i delikatnym bąbelkiem
nadającym świeżości. Idealne na aperitif lub do lekkich sałat i owoców morza.

Chardonnay Robi&Robi

białe

75cl

186 zł

DOC Piemonte, L’Armangia, Włochy
Szczep: Chardonnay
Pieczone jabłka i tosty. Wino w 75% fermentujące w stalowych kadziach i w 25% w nowym dębie.
Dojrzewanie na osadzie pozwala uzyskać większą kompleksowość i łagodny charakter przez co
lekkie aromaty bananów i pieczonego jabłka ustępują po chwili pieczywu tostowemu i wanilii. Jest
świetnym dopełnieniem dla badziej treściwych dań z ryb i białych mięs.
Pinot Grigio

białe

75cl

82/
120 zł

IGT/DOCG Greve, Le Due Torri, Włochy
Szczep: Pinot Grigio
Cytrusy. Pinot Grigio o jasno słomkowym kolorze i subtelnym zapachu owoców cytrusowych i
polnych kwiatów. W smaku zachwyca swoją świeżością, gdzie aromaty gruszek i cytrusów,
wykończone są delikatną kwasowością oraz przyjemnym posmakiem skórki z grejpfruta. I.

WĘGRY

St. Andrea Napbor

białe

75cl

92 zł

Eger, Węgry
Szczepy: Harslevelu, Pinot Blanc, Chardonnay, Tramini
Wino bardzo świeże, żywe i mocno cytrusowe. Są kwiaty polne, a z owoców: gruszka, grapefruit
i cytryna. Wszystko spięte doskonałą kwasowością. Bardzo dobre wydanie egerskiego wina białego
będące dowodem, że w tym rodzaju win też drzemie wielki potencjał regionu.

St. Andrea Örökké

białe

75cl

163 zł

Eger, Węgry
Szczepy: Hárslevelű,
Rizling

Sauvignon Blanc, Chardonnay, Rajnai

Örökké to przymiarka Gyuriego do zrobienia wielkiego białego wina. Robi to wino tylko w dobrych
rocznikach, używając całej gamy dostępnych szczepów. Znakomita dojrzałość owocu ma uboczny
efekt w postaci wysokiej dawki alkoholu, co jednak nie przeszkadza przy takiej koncentracji smaku
i aromatu. W efekcie dostajemy wino złożone, z wyrazistą strukturą, niezwykle eleganckim nosem
opartym na owocach, ale z wyrazistą nutą mineralną. Znakomita kwasowość dodaje winu dynamiki,
aromaty utrzymują się bardzo długo, finisz również znakomity.

Apátsági Pannonhalmi Tricollis Cuvée

białe

75cl

75 zł

Pannonhalma, Węgry
Szczepy: Welshriesling, Riesling i Gewürztraminer
Świeże, orzeźwiające białe wino czerpiące charakterystyczne kwiatowe aromaty z gewürztraminera,
zaś kwasowość, letnie owoce i głębie z obu reslingów.

Apátsági Pannonhalmi Rajnaj Rizling

białe

75cl

88 zł

Pannonhalma, Węgry
Szczep: Riesling
Żółty kolor podbity zielenią klasyczny dla rieslinga. Tropikalne aromaty,liście mięty i kwiaty
winorośli dopełnione znakomitą kwasowością. Doskonała budowa,wyczuwalna mineralność i nutka
stali dają w efekcie piękne,eleganckie wino z dobrym potencjałem dojrzewania.

Orek Tokek Bora
Kreinbacher, Somló, Węgry

czerwone

75cl

148 zł

Szczep: Olaszrizling (51%), Furmint (26%), Hárslevelű (23%)
Beczk 8 m-cy
Region to perła winiarstwa węgierskiego. Somló leży w północno-zachodniej części Węgier, na północ
od Balatonu, a tutejsza winorośl ma zaszczyt rosnąć na wulkanicznych, przykrytych grubą warstwą
skał bazaltowych, glebach wzgórza Somló. Na jego wszystkich stokach rozpościerają się winnice.Öreg
Tőkék Bora w języku węgierskim oznacza „stare krzewy”. Wino jest kwintesencją siły i mineralności
gleb Somló. Jest złote, pełne, swoje bogactwo uwalnia powoli, by ostatecznie, najlepiej po dekantacji
ukazać w pełni swoją złożoność, energię oraz bogaty, mineralny smak z nutami dymu, cytrusów,
dojrzałych gruszek, prażonych jabłek i kwiatów. Długie wino.

Juhfark
Kreinbacher, Somló, Węgry

Szczep: Juhfark

białe

75cl

98 zł

AUSTRIA

Markus Huber HUGO Grüner

białe

75cl

87 zł

Traisental DAC, Austria
Szczep: Grüner Veltliner
Rozpoczyna się delikatnym aromatem zielonych jabłek, po chwili dołączają limonki i brzoskwinie.
Pełne finezji wino z owocową dominantą, dobrą długością i mineralnymi tonami. Doskonałe do
owoców morza, białego mięsa, wszelkich sałatek; samo też świetnie się sprawdzi, szczególnie
latem...

Markus Huber Grüner Veltliner

białe

75cl

137 zł

Traisental Dac, Austria
Szczep: Grüner Veltliner
Kolor umiarkowanie intensywny, zielonożółty. W nosie pieprzowy atak, typowa dla grünera
korzenna nuta. Po chwili dołączają zioła i żółte owoce z ananasem w głównej roli. Skoncentrowane
i kompleksowe, warte odłożenia na parę lat. Znakomity towarzysz dla ryb, z pstrągiem i łososiem na
czele. Sprawdzi się z aromatycznie przyprawionymi daniami, szczególnie z kuchnią azjatycką.

Gruner Veltliner Gartling

białe

75cl

120 zł

DAC Kremstal, Nigl, Austria
Szczep: Gruner Veltliner
Białe owoce i kwiaty. Świeże i bardzo mineralne wino z regionu w którym dominują skały
i gleby lessowe. Zapach jest intensywny i przywodzi na myśl owoce gruszki, kwiaty jaśminu
i akcenty krzemowe. W smaku soczyste z rześką kwasowością. Znakomite do ryb i delikatnego
drobiu.

GRUNER VELTLINER Senftenberger Piri

białe

75cl

152 zł

DAC Kremstal, Nigl, Austria
Szczep: Gruner Veltliner
Białe owoce i miód. Owoce cytrusów, gruszek i jabłek, przeplatają się na zmianę z kwiatami

i aromatem orzechów laskowych. Nie brakuje też żywej kwasowości, która z lekko pieprzną
końcówką i mineralnym podłożem daje wino kompletne i lekko oleiste.

Markus Huber Riesling Terrasen

białe

75cl

156 zł

Traisental DAC, Austria
Szczep: Riesling
Kolor żółty z dodatkiem zieleni. Wspaniały kwiatowy aromat, uzupełniony białą brzoskwinią i
skórką cytryny. Paleta gęsto utkana, finezyjna, oparta na znakomitej kwasowości. Wyraziste i
ekscytujące,
z żywiołowym finiszem, w którym dominują pestkowe owoce. Doskonale skomponuje się
z wyrazistymi rybami i wschodnią kuchnią.

GRUZJA

Schuchmann Tsinandali

białe

75cl

80 zł

Kachetia, Gruzja
Szczepy: Rkatsiteli, Mtsvane
Świeże wino z jednej z najbardziej znanych apelacji dla gruzińskich win białych. Jest delikatne
i stonowane. W ustach zioła i jabłka. Lekkie i zgrabne, delikatnie kwiatowe na finiszu.

Schuchmann Vinoterra Kisi

białe

75cl

147 zł

Kachetia, Gruzja
Szczep: Kisi
Wino starzone tradycyjną gruzińską metodą w glinianych amforach. Herbaciana barwa, nuty
aromatyczne herbaty oolong i owocowego naparu suszonych jabłek, gruszek i pigwy. Taniny jak
z porządnie zaparzonej herbaty czarnej. Wymaga czasu by okazać pełen wachlarz aromatów otwiera się powoli ukazując nieco więcej owocu, jednak jego siła kryje się w ustach opartych na
wyrazistych garbnikach, świetnej kwasowości i kamiennej, dość szorstkiej, ale intrygującej.

FRANCJA

Hamelin Chablis Premier Cru Beauroy

białe

75cl

218 zł

A.C. Chablis Premier Cru, Domaine Hamelin, Francja
Szczep: Chardonnay
Wyjątkowo mineralne wino. Rodzinna posiadłość Hamelin dzięki fanatycznemu podejściu do
wszelkich aspektów produkcji wina osiąga znakomite rezultaty w regionie Chablis. Wina klasy
Premier Cru są wyjątkowo mineralne dzięki najlepszym gronom Chardonnay i prehistorycznym
skamielinom obecnym w glebie. To Wyborowe Premier Cru z klimatu Beauroy jest delikatne,
eleganckie z gładkim finiszem. Wyróżnione: Złoty Medalista konkursu Niezależnych Winiarni i
Srebrny – Konkursu G.A. w Paryżu.

Domaine Tinel Blondelet Pouilly Fume Arret Buffate

białe

75cl

170 zł

A.C. Pouilly Fume, Domaine Tinel Blondelet, Francja
Szczep: Sauvignon Blanc
Harmonia minerałow i owocu. Pouilly Fume z jurajskich ziem Kimmeridgian to wino o
niespotykanie bogatej palecie zapachów Sauvignon Blanc - królewskiej odmiany regionu. Doskonała
arystokratyczna owocowość świetnie łączy się z subtelnym, mineralnym tłem. To wyborowe Pouilly
Fume jest delikatne, eleganckie z gładkim, długim finiszem. Świetnie pasuje do ryb, owoców
morza i białych mięs.

Sauvignon Blanc – Domaine Peras

białe

75cl

72 zł

Domaine Peras, Langwedocja, FRANCJA
Szczep: 100% Sauvignon Blanc
Najlepsze Wino Numeru Magazynu Wino
Magazyn Wino: “Bardzo aromatyczne wino, z przewagą owoców cytrusowych, lekko trawiaste,
świeże. W ustach podobnie: lekko, prosto, radośnie, cytrusowo”

PICPOUL DE PINET – Chateau Castelnau

białe

75cl

105 zł

Chateau Castelnau - Langwedocja FRANCJA
Szczep: 100% Sauvignon Blanc
Brązowy Medal w konkursie winiarskim DECANTER 2015
Najlepsze Wino Numeru Magazynu Wino
Magazyn Wino: „Bardzo przyjemne, świeże, umiarkowanie masywne wino. Delikatne nuty
mandarynek i śliwek, ładna końcówka.”

VIOGNIER – Domaine de Castelnau

białe

75cl

102 zł

Domaine Preignes le Neuf – Langwedocja FRANCJA
Szczep: 100% Viognier
Złoty Medal w konkursie winiarskim DECANTER 2014
Nos mineralny, aromaty brzoskwini i gruszki, w smaku banany, owoce cytrusowe, brzoskwinia i
mango. Mimo intensywnej owocowości w ustach zrównoważone, w finiszu maślane i przyjemnie
cytrynowe.

NIEMCY

Eins-Zwei-Dry

białe

75cl

120 zł

VDP Rheingau, Leitz, Niemcy
Szczep: Riesling
Cytrusy i krzem. Niemiecki Riesling o delikatnie wytrawnym charakterze i cukrem resztkowym na
poziomie 12 gr. Dominuje zapach skórki z limonki, cytryny oraz brzoskwiń. Usta są świeże,
apetyczne i mineralne, a żywa struktura wina zwieńczona jest niuansem białych śliwek i zielonych
jabłek.
Weingut Gutzler Gutswein Riesling Trocken

białe

75cl

110 zł

Rheinhessen, Weingut Gutzler, Niemcy
Szczep: Riesling
Lekki i świeży riesling. Nos bardzo aromatyczny, czuć brzoskwinię, morelę i cytrusy.
Usta świeże, z wysoką kwasowością. Delikatnie mineralne..

SŁOWENIA

Dveri Pax Janez

białe

75cl

78 zł

Dolina Podravy, Dveri Pax, Słowenia
Szczep: 40% Pinot Gris 40% Furmint, 20% Riesling
Świetny wstęp do białych win ze Słowenii. Wyraźne cytrusowe aromaty, w smaku lekkie i świeże,
z orzeźwiającą kwasowością..

Dveri Pax Furmint

białe

75cl

102 zł

Dolina Podravy, Dveri Pax, Słowenia
Szczep: Furmint
Furmint jest najstarszym szczepem uprawianym przez Dveri Pax. Nos przywodzi na myśl aromaty
jabłek, brzoskwiń i cytrusów. Usta bardzo wytrawne z podkreśloną kwasowością. Lekkie, mimo tego
pozostawia po sobie długi i świeży posmak.

Dveri Pax Renski Rizling

białe

75cl

102 zł

Dolina Podravy, Dveri Pax, Słowenia
Szczep: Renski Risling
W kolorze blady odcień cytryny ze złotymi refleksami. Nos bardzo złożony. Typowa dla odmiany
dojrzewającej w chłodniejszym klimacie świeżość przywodząca brzoskwinie, ananasa, kwiat lipy
i miód. Wytrawne o średnio lekkiej budowie, ale z intensywnym smakiem. Typowa dla Rizlinga
kwasowość napełnia usta świeżością i rześkością. Sporo mineralności, wnet zasolenia. Bardzo
bogate, długie i pyszne.

WINA CZERWONE
CHILE

Adobe Reserva Cabernet Sauvignon, Emiliana BIO

czerwone

75cl

82 zł

Rapel Valley, Chile
Szczepy: Cabernet Sauvignon, Merlot
Przeważają aromaty czerwonej i czarnej porzeczki z nutami czekolady oraz przypraw, szczegółnie
pieprzu. Odczuwalna miękkość owocowości z podkreśleniem świeżości czerwonych owoców.
Delikatny wpływ drewna przyczynił się do mocnej struktury i subtelnych tanin wina. Klasyka dla
Caberneta to czerwone mięso. Warto go nakarmić stekami w rożnych wersjach oraz aromatyczną
jagnięciną.

Novas Gran Reserva Carmenere/Cabernet Sauvignon,
Emiliana BIO

czerwone

75cl

95 zł

Colchagua Valley, Chile
Szczep: Carmenere, Cabernet Sauvignon
Dojrzała truskawka oraz ciemne owoce dopelnione przyprawami wraz z niuansami tostu i drewna.
W ustach pełne, niezwykle przyjemne i eleganckie, jedwabiste taniny z długą intensywną końcówką.
Struktura wina miękka ale też zarazem obfita. Tu pole do popisu jest szerokie, od soczystych
czerwonych mięs w towarzystwie mocnych ziół, po wszelkie pochode jagnięciny oraz baraniny.
Carmenere to mistrzyni aromatycznych przypraw.

Novas Gran Reserva Pinot Noir, Emiliana

czerwone

75cl

95 zł

Casablanca Valley, Chile
Szczep: 100% Pinot Noir
Wino Ekologiczne. 20% wina starzone 8 miesięcy w beczkach z dębu francuskiego. Wino w kolorze
jasny rubin, po napowietrzeniu pełne aromatów dojrzałych truskawek i malin z wyczuwalną nutą
kakao i przypraw. Pełne przyjemnych owocowych aromatów z podkreśloną równowagą tanin i
kwasowości. Harmonia i elegancja. Długie i eleganckie. Wszelkie cieplejsze pory dnia letniego właśnie
to wino może zaspokoić każdego miłośnika wina. Pinot Noir nie ma dużej koncentracji, jest lżejsze,
przyjemniejsze
i łatwiejsze. Szlachetność w pełnej okazałości. Lubi grillowane ryby, wieprzowinę, kurczaka z
ciemnymi dodatkami, ale najbardziej kaczkę, bażanta, gęsinę.

ARGENTYNA

Malbec, Manos Negras

czerwone

75cl

108 zł

Uco Valley, Mendoza, Argentyna
Szczep: Malbec
Szczep Malbec to ikona argentyńskiego winiarstwa. Wino wyróżnia się dużą soczystością oraz
indywidualnym stylem. Intensywny i głęboki rubinowy kolor podkreśla charakter, w nosie lekko
pikantne, trochę pieprzu, śliwki, przypraw oraz wybijająca się mocno obecność owoców leśnych.
Podniebienie ukazuje prawdziwy styl tego wina, pełne i prężne, subtelne, ale też z pazurem. Mocny
atut przy wszelkich łączeniach z grillowaną lub pieczoną wołowiną oraz przyprawianą jagnięciną.

Don Cristoball 1492 Red

czerwone

75cl

68 zł

Mendoza, Argentyna
Szczepy: Merlot, Bonarda, Sangiovese
Eleganckie i harmonijne. Intensywny, jasny, rubinowo-czerwony kolor. W winie wyczuwalne aromaty
dojrzałych czerwonych owoców. Charakteryzuje się miękkością tanin i przyjemną strukturą.

WŁOCHY

Drei Dona Le Vigne Nuove

czerwone

75cl

94 zł

Rosso IGT Forli Emilia Romagna, Włochy
Szczepy: 85% Sangiovese, 15 % miejscowe szczepy
To młode, rześkie i zbalansowane wino o rubinowym kolorze charakteryzuje się owocowymi
i kwiecistymi aromatami. Wyczuwalny typowy bukiet róż, wiśni, fiołków oraz malin. Idealnie pasuje
do włoskich past i jest jeszcze lepszym kompanem dla dań z grilla.

Cantina Di Custoza Val Dei Molini Valpolicella

czerwone

75cl

82 zł

D.O.C. Valpolicella, Veneto, Włochy
Szczepy: Corvina, Molinara, Rondinella
Złożony aromat z charakterystyczną nutą migdałów. W ustach jedwabiste i dobrze zbalansowane.
Polecane szczególnie do czerwonych mięs i makaronów.

Cantina Di Custoza Val Dei Molini Corvina

czerwone

75cl

78 zł

D.O.C. Corvina Garda Veneto, Włochy
Szczep: Corvina
Rubinowy kolor charakterystyczny dla szczepu. Aromat delikatny, odświeżający i przyjemny.
W smaku pełne, gładkie i harmonijne z bardzo dobrą strukturą.

Barbera D’Asti

czerwone

75cl

85 zł

DOCG Barbera d’Asti, L’Armangia, Włochy
Szczep: Barbera
Czerwone owoce. Kolor jasno rubinowy. W smaku przewija się wiśnia i truskawka, wsparte
aromatami kwiatów lukrecji i migdałów. Swoje miejsce bardzo szybko odnajduje przy stole, tworząc
dobraną parę z wieloma potrawami kuchni włoskiej.

Nebbiolo D’Alba

czerwone

75cl

164 zł

DOC Langhe, Bel Colle, Włochy
Szczep: Nebbiolo
Maliny i kwiaty. W zapachu dominują niuanse kwiatowe i owocowe a prym wiodą fiołki i malina.
W smaku miękkie, lekkie i łagodne, z harmonijnie wkomponowaną kwasowością i lukrecjowym lekko
słodkawym finiszem. Polubi się z gulaszem, dziczyzną czy z pieczystym.

Merlot

czerwone

75cl

82 zł

IGT Friuli, Le Due Torri, Włochy
Szczep: Merlot
Śliwka i porzeczka. Odpowiednie nasłonecznienie i łagodna bryza znad morza Egejskiego pozwalają
na dojrzałość winogron przy odpowiednim utrzymaniu świeżości i kwasowości. Po fermentacji wino
trafia na 6 miesięcy do beczek, dzięki czemu poza aromatem dojrzałych śliwek i jeżyny, znajdziemy
również akcenty runa leśnego i mokrej ziemi. Do delikatnych dań mięsnych.

Le Macchiole Paleo Cabernet Franc

czerwon 75cl 499 zł
e

I.G.T Toscana, Le Macchiole, Włoch
Szczep: Cabernet Franc
Kontemplacyjne, rubensowskie wino. Legendarny supertoskan z osławionego regionu
Bolgheri z Le Macchiole – ulubionej winnicy Roberta Parkera. Tworzone wyłącznie ze
szczepu Cabernet Franc, kultowe Paleo jest najwspanialszą interpretacją tego grona.
Kontemplacyjne, rubensowskie wino, które pozostaje na długo w pamięci degustujących.
Bardzo dobre z wyszukanymi daniami mięsnymi, charakternymi serami, dojrzewającymi
szynkami i wszelkimi makaronami.

WĘGRY

Gere Attila Cabernet Sauvignon

czerwone

75cl

220 zł

Villány, Węgry
Szczep: Cabernet Sauvignon
W kieliszku wita nas głęboki rubin. W nosie potężna koncentracja czarnych owoców i jagód,
doprawione czekoladą. W ustach śliwki i jagody, i ponownie czekolada. Przyprawy w tle, taniny
znakomicie dojrzałe. Eleganckie, ze znakomitą strukturą i długim finiszem.

Gere Attila Solus

czerwone

75cl

480 zł

Villány, Węgry
Szczep: Merlot
Czysty merlot z górnej części winnicy Kopár. Dojrzewa w nowych węgierskich barriques przez
16 miesięcy. Kolor głęboki, purpura z rubinem. Nos niezwykle bogaty, potężny owoc znakomicie
zrównoważony przez beczkę. W drugim planie kawa i kakao. Dalej przyprawy, anyż gwiazdkowy,
goździki, fenkuł, szczypta tytoniu. Taniny fantastycznej jakości. Alkohol doskonale ukryty w ogromie
smaku i aromatu. Niesłychana masa i gęstość, doskonała równowaga.

Gere Attila Athus Cuvee

czerwone

75cl

97 zł

Vilany, Węgry
Szczepy: Kékfrankos , Cabernet Sauvignon , Portugieser
Winnica w dolinie Csillagvölgy. Nos owocowy (jagody, wiśnie) i wyraźnie paprykowo - przyprawowy.
Doskonała kwasowość daje winu kręgosłup, koncentracja na dobrym poziomie, a dodatek Portugiesera
pięknie wygładza to wino. Jest świeżo, aromatycznie, nie za ciężko, a i finisz przyjemny.

Gere & Schubert Portugieser

czerwone

75cl

78 zł

Vilany, Węgry
Szczep: Portugieser
Wino o barwie ciemnogranatowej, wysoko ekstrakcyjne, lekko owocowy aromat, który przypomina
czereśnie. Niska zawartość tanin i kwasów daje nam wino nadające się do natychmiastowej konsumpcji
bez uprzedniej dekantacji.

Gere & Schubert Merlot

czerwone

75cl

78 zł

Vilany, Węgry
Szczep: Merlot
Czerwone , wytrawne wino ,merlot w tradycyjnym wydaniu. Ciemna czerwień, zapach śliwkowo waniliowy z lekką nutą tytoniu. Usta okrągłe, gładkie, pełne Świerzych jeżyn oraz ciemnych jagód.
Idealne do potraw z grilla.

Gere &Weninger Cabernet Franc Selection

czerwone

75cl

286 zł

Villány, Węgry
Szczep: Cabernet Franc
Trudno tu mówić o odcieniach czerwieni; w zasadzie to wino jest czarne. W nosie czarna jagoda i
równie czarna porzeczka, skóra i czekolada. 16 miesięcy w beczkach, przeważnie nowych, wygładziło
wino
i dodało przyprawowych nut. Pełne ciała, krągłe, taniny jak jedwab.

St. Andrea Merengő Egri Bikavér Superior

czerwone

75cl

310 zł

Eger, Węgry
Szczepy: Merlot, Kekfrankos, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah
W zasadzie wszyscy jesteśmy przekonani, że wino robi się z winogron. To najwyraźniej nie – to jest
czekoladowo-kawowo-kakaowa bomba. Miłe dodatki to tytoń, leśna ściółka, przyprawy korzenne
i ogromna porcja owoców na czele z czereśnią, maliną i koniakową wiśnią. Głębia bukietu
niewyobrażalna. Kolejne pokłady smaku i aromatu otwierają się powoli, zatem jest to wino na dłuższe
posiedzenie. Potężna struktura, równocześnie jedwab w ustach, dobrze wpasowana kwasowość,
zaś 20 miesięcy w dębie zdaje się być niezbędnym elementem tej wspaniałej kompozycji. Koncentracja
lepsza niż w niejednym (niż w większości?) barolo – 31,3 g/l. Właściwie trzeba by jeszcze wspomnieć
o kolorze: atrament, wiele dni gotowany by zagęścić barwę…
St.Andrea Áldás Egri Bikavér

czerwone

75cl

141 zł

Eger, Węgry
Szczepy: Kékfrankos, Merlot, Cabernet Franc, Syrah, Pinot Noir, Menoir
Wino zaczyna się typową egerską nutą, czyli zapachem czereśni. Chwilę potem wkraczają jednak
dominujące aromaty słodkich jeżyn i jagód, lekko skonfigurowanych, po nich zaś leśny zapach ściółki
i więdnących liści. Tło skomponowane ze wschodnich przypraw, anyżu i cynamonu, beczka (21 mcy)
doskonale wtopiona. Wino bogate i kompleksowe, ale dzięki utrzymanej znakomitej podbudowie
kwasowej znakomicie zrównoważone. Finisz długi, gęsty, owocowo korzenny.

Apatsagi Pannonhalmi Tricolis Red

czerwone

75cl

98 zł

Pannonhalma, Węgry
Szczepy: Pinot Noir,Merlot I Cabernet Franc.
Rubinowy kolor,zapachy wisni i czerwonych porzeczek uzupełnione odrobiną cynamonu. Całości wina
dopełniają delikatne i miękkie taniny. Doskonałe do codziennego picia.

AUSTRIA

Markus Huber Zweigelt

czerwone

75cl

107 zł

Burgenland, Austria
Szczep: Zweigelt
Ciało średnie, aromaty wiśni i czarnych jagód, miękkie taniny i trwały finisz. Wszechstronne w kuchni,
łatwe do sparowania z niemal każdym daniem opartym na mięsach, polecane do dań
śródziemnomorskich.

GRUZJA

Schuchmann Saperavi

czerwone

75cl

80 zł

Kachetia, Gruzja
Szczep: Saperavi
Intensywne aromaty soczystej wiśni, w tle ściółka lesna z delikatną nutą pieprzu. Miękkie taniny.
Idealnie oddaje gruziński charakter.

HISZPANIA

Martinez Lacuesta Crianza

czerwone

75cl

109 zł

D.O. Rioja Alta, Hiszpania
Szczepy: 85% Tempranillo, 10% Graciano, 5% Mazuelo
Kolor czerwonych czereśni, z granatowymi refleksami. W nosie wyczuwalny bukiet dojrzałych owoców,
szczególnie słodkich, wraz z delikatną nutą kakaową. W ustach zachwycające, mięsiste, korzenne. Długi
finisz. Szczególnie smaczne z mięsem białym lub czerwonym, dziczyzną oraz twardymi serami.

Martinez Lacuesta Reserva

czerwone

75cl

190 zł

D.O. Rioja Alta, Hiszpania
Szczepy: 85% Tempranillo, 10% Graciano, 5% Mazuelo
Koloru wiśni, z granatowym brzegiem, w kieliszku czyste i błyszczące. W pierwszym nosie wyczuwalne
dojrzałe owoce, słodkie przyprawy, czekolada i aromatyczne kawy. W ustach wyborne, korzenne,
dominujące.
Polecane z mięsem białym lub czerwonym, rybami w sosie, zapiekanymi warzywami, kremami lub
pieczenią. Należy odkorkować 30 minut przed podaniem.

Martinez Lacuesta Gran Reserva

czerwone

75cl

280 zł

D.O. Rioja Alta, Hiszpania
Szczepy: 85% Tempranillo, 10% Graciano, 5% Mazuelo
Koloru rubinowego z metalicznym przebłyskiem. W nosie złożone i eleganckie. W kieliszku błyszczące i
czyste. W ustach delikatne, jedwabne i długotrwałe. Wytworne i eleganckie. Polecane z mięsem białym
lub czerwonym, rybami w sosie, zapiekanymi warzywami, kremami lub pieczenią. Należy otworzyć
30 minut przed podaniem.

180 zł
Emilio Moro

czerwone

75cl

D.O. Ribera Del Duero, Hiszpania
Szczep: 100% Tinto Fino
Pełna gama nut smakowych, które układają się w rozbudowane akordy, pełne harmonii i wirtuozerii.
Historyczne wino z Ribera del Duero. Bestseller bodegi. Wino o kolorze głębokiej wiśni. W nosi
intensywne aromaty owoców leśnych (borówki, jagody) z delikatną nutą dymu. W ustach idealnie
zbalansowane z lekkimi taninami i wanilią z długim i pięknym finiszem. Pieczona jagnięcina, grillowane
czerwone mięso, ptactwo, dziczyzna, twarde sery, pikantne dania, jajka sadzone z szynką.

Finca Resalso

czerwone

75cl

115 zł

D.O. Ribera Del Duero, Hiszpania
Szczep: 100% Tinto Fino
Z wyselekcjonowanych najmłodszych szczepów zrodziło się wino Finca Resalso o silnie wiśniowej
barwie z fioletowymi refleksami, odpowiadających jego młodości. Sałatki, ryż z mięsem, risotto,
warzywa, wędliny, białe mięso, grillowane czerwone mięso, czerwone mięso w sosie.

Malleolus

czerwone

75cl

400 zł

D.O. Ribera Del Duero, Hiszpania
Szczep: 100% Tinto Fino
Kolor dojrzałych wiśni przechodzi tu w delikatną barwę owocu granatowca. W nosie zapach dojrzałych
czarne owoce z nutą balsamicznych aromatów i dębu francuskiego. W ustach eleganckie
i skoncentrowane, o harmonijnym smaku. Gulasz, grillowane czerwone mięso, pieczeń, dziczyzna
duszona, szynka Ibérico de Bellota, czerwone mięso z sosem, pierś z kaczki.

Quinola Garage Wine

czerwone

75cl

580 zł

D.O. Toro, Hiszpania
Szczep: 100% Tinto De Toro
Wino w kolorze czystej i intensywnej wiśni z purpurowymi krawędziami. W nosie bardzo ekspresyjne
i złożone. Na pierwszy plan wysuwa się tło z czerwonych owoców z niuansami mineralnymi
i przyprawami, beczka w wersji eleganckiej, bardzo subtelnej. W ustach delikatnie atakuje
podniebienie, by następnie rozwinąć bogactwo nut i smaków. Dominują świeże owoce na aksamitnym
tle, uzyskanym dzięki szlachetnemu dębowi, który idealnie łączy się z perfekcją dojrzałych i okrągłych
tanin.

Artadi Tempranillo

czerwone

75cl

144 zł

D.O. Rioja Alavesa, Hiszpania
Szczep: 100% Tempranillo
Zapach i nastrój starodawnych winorośli szczepu Tempranillo z Rioja Alavesa, lata pracy w winnicy
oraz doświadczenie i pasja znajdują odzwierciedlenie w pełnym aromacie i głębokim smaku wina.
Doskonałe na wyjątkowe okazje. Każdy rodzaj mięsa, ryż z mięsem, wędliny, grillowana jagnięcina,
kaczka oraz pieczeń wołowa.

Artadi Vinas De Gain

czerwone

75cl

260 zł

D.O. Rioja Alavesa, Hiszpania
Szczep: 100% Tempranillo
Wyrafinowane wino, z czerwonych owoców, subtelne uczucie tanin. Stworzone, by cieszyć się smakiem
każdego rocznika, codziennie odkrywając go na nowo. Wino dostojne i eleganckie. Duszone czerwone
mięso, szynka Ibérico, ryba smażona lub panierowana, pieczona cielęcina.

Artadi Valdegines

czerwone

75cl

600 zł

D.O. Rioja Alavesa, Hiszpania
Szczep: 100% Tempranillo
Winorośla wina Valdegines położone sa na zboczach o podłożu gliniasto-wapiennym. Czerwone,
dojrzałe owoce w ustach ale jednocześnie świeżość. Klarowne, głębokie i pełne aromatów z nutą
naturalnej dyskrecji. Wyraźnie podkreślony smak owoców, zachwyt do ostatniej kropli. Eleganckie
i dostojne. Dziczyzna, wieprzowina, duszone czerwone mięso, twarde sery.

Artadi Pasos De San Martin

czerwone

75cl

220 zł

D.O. Navarra, Hiszpania
Szczep: 100% Garnacha
La Garnacha de Pasos de San Martín to wino o żywej, soczystej, czerwono-rubinowej barwie.
W kieliszku przejrzyste, przepuszczające promienie światła. Wyczuwalne czyste i silne aromaty lasu
i kwiatów. W ustach orzeźwiające i owocowe. Delikatne i świeże. Prawdziwe hiszpańskie wino. Mięso
wieprzowe, grillowane ryby.

Artadi El Seque

czerwone

75cl

324 zł

D.O. Alicante, Hiszpania
Szczep: 100% Monastrell
Wyjątkowa winnica, niepowtarzalne wino. Najczystszy wyraz symbiozy podłoża, klimatu, winorośli
i człowieka. Obfita słodycz wraz z ukrytą dozą energii. Seeria niepojętych doznań, pełnych wrażliwości i
tajemniczej aury. Wino stworzone, aby uchwycić radosną magię chwil. Dziczyzna, wędliny, twarde sery.

Pagos De Araiz Joven

czerwone

75cl

68 zł

D.O. Navarra, Hiszpania
Szczepy: Tempranillo, Garnacha
Młode czerwone wino ze szczepów tempranillo oraz garnacha. Zbiór winogron w nocy, wino o ciemnym
purpurowym kolorze. W nosie dominujące aromaty owoców oraz gładki lekko tostowy posmak
w ustach.

Pagos De Araiz Crianza

czerwone

75cl

82 zł

D.O. Navarra, Hiszpania
Szczepy: Merlot, Tempranillo, Syrah
Najlepszy coupage Tempranillo, Syrah i Merlot które idealnie ze sobą współgrają. W nosie aromaty
owoców leśnych połączone z nutami tostowymi. W ustach idealny balans pomiędzy owocowością,
kwasowością oraz taninami. Finezyjne i eleganckie z długim finiszem.

Campina Roble

czerwone

75cl

75 zł

D.O. Somontano, Hiszpania
Szczep: 100% Tinta de Toro
Wino czerwone intensywne połączenie owoców czarnych z nutami lekko kwiatowymi, pikantności oraz
nutą beczki z długim finiszem.

Madremia

czerwone

75cl

147 zł

D.O. Toro, Hiszpania
Szczep: Tinta de Toro
Aromaty dojrzałych owoców – czerwona i czarna porzeczka, wiśnia. Z czasem dochodzą cieplejsze
i słodsze nuty kakao, karmelu, wanilii, kwiatów. Wino pełne, mięsiste, z wyraźną, dobrze ułożoną
taniną. Idealne do czerwonego mięsa, dziczyzny, steków.

PORTUGALIA

D+D

czerwone

75cl

79 zł

D.O.C. Douro, Portugalia
Szczepy: Touriga, Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca
Wino dojrzałe z dużą świeżością. Intensywne oraz kompleksowe z idealnymi nutami balsamicznymi,
kwiatowymi i aromatem beczki. Pełne w swojej strukturze oraz jedwabiste. Idealna kombinacja beczki i
owoców. Eleganckie z pięknym finiszem.

FRANCJA

ROUGE PRESTIGE

– Domaine Preignes le Neuf

białe

75cl

102 zł

Domaine Preignes le Neuf – Langwedocja FRANCJA
Szczep: Cabernet Sauvignon / Merlot
beczka 6 miesięcy - uprawa racjonalna
Zapach lukrecji i fiołków. W ustach krągłe, aksamitne i świeże. Dobrze zrównoważone, owocowe
wino, z delikatnym posmakiem migdałów i subtelną nutą beczki.
Wino
świetnie oddające charakter regionu, pełne słońca i radości

Clos Du Hortense St Emilion Grand Cru

różowe

75cl

183 zł

AC St Emilion Grand Cru, Montagnac, Francja
Szczepy: Merlot, Cabernet Franc
Szczodre w smaku i piękne. Ubogie ziemie w St. Emilion dają niezwykle rasowe wina o pięknej
sukni, solidnej budowie i finezyjnych smakach. Sprawdza się przeto powiedzenie, że „im winorośl
bardziej cierpi, tym lepsze wino daje”. Clos du Hortense Grand Cru to wino z potężnym bukietem,
szczodrym smakiem z akcentami kakao i dojrzałych owoców. Polecane do miękkich serów, kaczki,
dziczyzny, żeberek, kuropatwy. Wyróżnione: Rekomendacja Hachette.

Chateau de Macard Bordeaux Superieur

różowe

75cl

108 zł

A.C. Bordeaux Superieur. Montagnac, Francja
Szczepy: Caberenet Franc, Merlot, Petit Verdot
Dojrzałe, aromatyczne, geste. Wyborowe Bordeaux klasy Superieur. Dojrzałe i gęste z aromatem
jeżyn i czernic. Jedwabiste z mięsistym finiszem. Do picia samodzielnie,

