Glen Carlou Pinot Noir

75 cl

South Africa

15 cl

130,30,-

Czerwone wino z fioletowym odcieniem. Aromaty wiśni, truskawek i wanilii. Na podniebieniu jedwabista konsystencja i łagodne taniny. Dobrze zrównoważona kwasowość i owoce. Ryby, drób.

Prosecco
DOC, Villa Delle Camelie, Botter - Italy

białe 75 cl
15 cl

65,15,-

Jasny, słomkowy kolor z eleganckimi bąbelkami. Bukiet pełen aromatów miodu, kwiatów
oraz jabłek. W smaku delikatne, odpowiednio zbalansowane.

Nipozzano Riserva

75 cl

DOCG Chianti Rùfina, Marchesi de' Frescobaldi - Italy

15 cl

155,35,-

Rubinowy kolor z dobrą konsystencją. Silne owocowe aromaty jeżyn, jagód i wiśni. Słodkie
nuty waty cukrowej z pikantnymi nutami goździków i gałki muszkatołowej. Taniny gęste,
ale nie cierpkie. Na podniebieniu bogate i zrównoważone, przyjemnie utrzymujące się
w ustach. Mięsa z grilla, gulasz wołowy, dojrzałe sery.

Vina San Juan Chardonnay/Verdejo/Viura
DO La Mancha, Felix Solis - Spain

białe 75 cl
15 cl

50,10,-

Jasny, cytrynowy kolor z zielonkawymi refleksami. W nosie łączy nuty jabłka, brzoskwini,
tropikalnych owoców i mineralności. W ustach świeże i owocowe z delikatnymi nutami
masła.

Muscat de Saint-Jean Minervois
Vin Doux Naturel, Domaine Les Roumanis, Les Grands Chais de France

białe 50 cl
15 cl

65,15,-

Wino o kolorze złota. Aromat białych kwiatów, róż i miodu. W ustach jedwabiste z wyczuwalną nutą miodu i rozmarynu. Niezwykle mineralne. Sugestie: foie Gras.

Dolcevita Moscato
Sensi - Italy

białe 75 cl
15 cl

65,15,-

Wyprodukowane z białych aromatycznych winogron. Ma słomkowo żółty kolor. Aromatyczne, kwiatowe i owocowe. Na podniebieniu słodkie, dobrze wyważone z drobnymi
i zarazem trwałymi bąbelkami.

Vina San Juan Merlot/Syrah/Tempranillo
DO La Mancha, Felix Solis - Spain

czerwone 75 cl
15 cl

50,10,-

Jasny, granatowy kolor z nutami jagód. Na podniebieniu gładkie i dobrze zrównoważone.

Baglio Di Luna Grillo
IGP Terre Siciliane, Curatolo Arini - Sicilia

białe 75 cl
15 cl

50,10,-

Głęboki słomkowo-żółty kolor ze złotymi refleksami. Bogaty bukiet owoców tropikalnych
z nutami brzoskwiń, moreli i nutą cynamonu. Dobrze zrównoważone i mineralne. Sugestie: tuńczyk, makrela, miecznik, kuchnia azjatycka.

Baglio Di Luna Nero d‘Avola
IGP Terre Siciliane, Curatolo Arini - Sicilia

czerwone 75 cl
15 cl

50,10,-

Rubinowy kolor z purpurowymi odcieniami. Aromaty fiołków, wiśni, śliwki i białego pieprzu. W ustach czerwone owoce i delikatne nuty przypraw zakończone taninami. Sugestie:
jagnięcina, ryby, wegetariańskie risotto.

Soave Classico Duca Del Frassino

75 cl

DOC, Cantina di Soave – Italy

15 cl

55,15,-

Primitivo Marchesi Del Salento

75 cl

IGT Puglia, Castellani - Italy

15 cl

50,15,-

Posiada piękny słomkowy kolor i delikatny aromat białych owoców a zwłaszcza jabłek.
Gładkie i harmonijne na podniebieniu. Sugestie: przystawki, białe mięsa, ryby.

Bardzo ciemny kolor z nutami przypraw i żurawiny. Wspaniały owocowy finisz i przyjemne taniny.

Swan Queen White

75 cl

Chianti Villa Campobello

75 cl

Vinal -Bulgary

15 cl

DOCG, Castellani - Italy

15 cl

60,15,-

Wino o jasnym, słomkowym kolorze. Czysty, wyrazisty aromat z posmakiem dojrzałych
jabłek. Złożone wino z wielkim charakterem. Idealne z białym mięsem, owocami morza
oraz gotowanymi i pieczonymi rybami.

Ernst Ludwig Riesling

75 cl

Landwein Rhein- Germany

15 cl

65,15,-

Bladożółty kolor z błyszczącymi refleksami. Dyskretny bukiet z mineralnymi nutami
i świeżym cytrusowym aromatem. W ustach eleganckie z przyjemną równowagą pomiędzy
kwasowością i słodyczą. Skorupiaki, dania azjatyckie, ryby z grilla.

Buenos Dias

75 cl

DO Rueda, Cune - Spain

15 cl

60,15,-

60,15,-

Chianti - legendarne czerwone wino, symbol włoskiej kultury. Genialne, lekko garbnikowe
z intensywnym bukietem i przyjemnym finiszem.

Cacadu Ridge Cabernet Sauvignon/Petit Verdot

75 cl

South Eastern Australia, Mare Magnum

15 cl

65,15,-

Głęboka fioletowa barwa. Świeże i owocowe aromaty owoców leśnych, czarnej porzeczki
z nutą malin i śliwki. Posmak świeżych ziół. Czerwone mięsa.

Valpolicella Classico Monte Baldon

75 cl

DOC, Luciano Arduini - Italy

15 cl

75,15,-

Urzeka rubinowym kolorem i zapachem młodych owoców. W smaku miękkie i delikatne.
Przystawki, białe i czerwone mięsa.

Eleganckie, jasnożółte z zielonymi refleksami. Przyjemne aromaty owoców tropikalnych
i cytrusowych, z akcentami świeżego ziół. Świeży i owocowy posmak, zachęca nas do degustacji. Aperitif, owoce morza, ryby.

Pinot Grigio La Di Motte

75 cl

DOC Venezia, Botter - Italy

15 cl

75,15,-

Słomkowy kolor. Przyjemny orzeźwiający smak owoców z długim finiszem. Uniwersalne
wino na każdą okazję.

Land Made Sauvignon Blanc

75 cl

New Zealand, Peter Yealands

15 cl

120,30,-

Słomkowy kolor z zielonymi refleksami. Aromaty tymianku, pokrzywy, porzeczki oraz
mineralnych nut. Na podniebieniu zioła, agrest z delikatnym słonym posmakiem.

Cocoon Zinfandel

75 cl

California by Oenoforos

15 cl

85,18,-

Wino o głębokim czerwonym kolorze, dominuje mocny dębowy aromat, z nutami owoców
leśnych, mięty i wanilii. Korzenny i bogaty posmak ze skoncentrowanymi owocami jeżyn,
dojrzałych śliwek i świeżych malin, o delikatnym finiszu. Aromatyczne dania z czerwonego mięsa, jagnięcina, różnego rodzaju pasty oraz tapas.

Caliterra Carmenere Reserva

75 cl

Colchagua Valley, by Eduardo Chadwick – Chile

15 cl

85,18,-

Dobrze zbalansowane, bogate i okrągłe. Wyczuwalne aromaty dojrzałych śliwek, lukrecji,
białego i czarnego pieprzu które łączą się z nutami czekolady i tostów. Soczysta i skoncentrowana paleta słodkich, delikatnych i dojrzałych tanin. Czerwone mięsa, steki wołowe,
kaczka, pikantne dania.

