WINA MUSUJĄCE
Amanti Vino Spumante Pinot Grigio
Delikatne musujące wino z aromatami cytrusów, świeżych jabłek i kwiatu pomarańczy. W
smaku jest bardzo odświeżające z delikatną kwasowością. Idealnie sprawdzi się
na romantyczny wieczór we dwoje.

Mionetto Prosecco Doc Treviso Brut
Znakomite włoskie wino musujące z regionu Treviso, wytwarzane z białej odmiany
winogron Glera (Prosecco), to niezwykła świeżość smaku z subtelnie wyczuwalną nutą
miodu, o przyjemnym smaku lukrecji i akacji, dojrzałego jabłka i białej brzoskwini.

Mionetto Prosecco Valdobbiadene Docg
Wino Prosecco z samego serca chronionego apelacją DOCG regionu Valdobbiadene.
Niezwykle wyrafinowane nuty owocowe, perfekcyjnie zbalansowana kwasowość i bardzo
delikatne perlenie stanowią o wyjątkowości tego trunku.

Mionetto Prosecco Doc Vino Biologico
Długo utrzymujący się perlage, który łączy delikatny aromat akacji z bardziej
zdecydowaną nutą złotego jabłka, ananasa i pomarańczy. To całkowicie naturalny
produkt, wytwarzany z winorośli uprawianych bez użycia chemicznych i syntetycznych
nawozów.

Mionetto Prosecco Avantgarde Extra Dry
Wyjątkowy aromat winogron Glera podkreślony delikatną lukrecją, miodem i akacją.
Pełne słodyczy i cytrusowego orzeźwienia.

Mionetto Gran Rosé
Subtelnie wytrawne, włoskie wino musujące nawiązuje są barwą do kwiatów brzoskwini,
charakteryzuje się wyjątkowo świeżym i owocowym aromatem z dominującą nutą
różowego grapefruita, maliny, granatu i czarnej porzeczki. Delikatne a przy tym trwałe
perlenie przywołuje skojarzenia soczyście dojrzałych malin.

Mionetto Prosecco Doc – kolekcja super premium
Wyjątkowo krystaliczna barwa i delikatne walory smakowe. Charakteryzuje się lekkością,
przyjemną nutą słodyczy z lekką goryczką na finiszu i niebanalnym aromatem jabłka i
moreli.

JP. Chenet Chardonnay
Wino musujące bezalkoholowe. Made in France.

15 pln
70 pln

18 pln
90 pln

20 pln
100 pln

20 pln
100 pln

20 pln
100 pln
20 pln
100 pln

135 pln

65 pln

KARTA WIN

WINA CZERWONE

WINA DOMU
Vina San Juan Chardonnay-Verdejo-Viura / Hiszpania / białe, wytrawne
Delikatne nuty masła o jasnym, cytrynowym kolorze z zielonkawymi refleksami. Łączy
nuty jabłka, brzoskwini, tropikalnych owoców i mineralności.

Vina San Juan Merlot-Tempranillo-Syrah / Hiszpania / czerwone, wytrawne
Jasny, granatowy kolor i nuty jagód. W ustach gładkie i dobrze zrównoważone.

15 pln
75 pln

Primitivo Marchesi Salento / Włochy / czerwone, wytrawne
Silnie wyczuwalne nuty przypraw i żurawiny oraz wspaniały owocowy finisz.

Chianti / Włochy / czerwone, wytrawne

15 pln
75 pln

Genialne, lekko garbnikowe z intensywnym bukietem i przyjemnym finiszem.

Cacadu Ridge Cabernet Sauvignon-Shiraz / Australia / czerw., wytr.
Aromat owoców leśnych, czarnej porzeczki z nutą malin i śliwki. W ustach pozostawia
smak świeżych ziół.

WINA BIAŁE
Nuviana Chardonnay / Hiszpania / białe / wytrawne
Wino o słomkowym kolorze ze złotą iskrą i intensywnych owocowych aromatach z nutami
brzoskwiń

Cacadu Ridge Semilion-Sauvignon Blanc / Australia / białe / wytrawne
Nuty kwiatów, pomarańczy i melona. W smaku bogate niuanse owoców cytrusowych,
melona i gruszki. Zrównoważone, pełne w smaku, z długim finiszem.

Vinho Verde / Portugalia / białe / półwytrawne
Słomkowo-cytrynowy kolor. Zapach tropikalnych owoców. W ustach orzeźwiająca,
cytrusowa kwasowość z delikatnym słodkim zakończeniem.

Ernst Ludwig Riesling / Niemcy / białe / półwytrawne
Bladożółty kolor z błyszczącymi refleksami. Dyskretny bukiet z mineralnymi nutami
i świeżym cytrusowym aromatem. W ustach eleganckie z przyjemną równowagą pomiędzy
kwasowością i słodyczą.

19 pln
90 pln

19 pln
90 pln
19 pln
90 pln

21 pln
100 pln

Yealands Landmade Sauvignon Blanc / Nowa Zelandia / białe / wytrawne

29 pln
140 pln

Aromaty tymianku, pokrzywy, porzeczki z mineralnymi nutami. W ustach wyczuwalne
są zioła i agrest z delikatnym słonym posmakiem.

20 pln
95 pln
20 pln
95 pln

Cocoon Zinfandel / USA / czerwone, wytrawne
Aromat owoców leśnych, mięty i wanilii. Bogaty smak jeżyn, dojrzałych śliwek i świeżych
malin.

21 pln
100 pln

Aromaty jeżyn i malin z nutą przypraw. Wyczuwalne delikatne i dojrzałe taniny.

Atos / Włochy / czerwone / wytrawne
Głęboki rubinowy kolor. Aromaty czekolady, lukrecji i przypraw. Łagodne i aksamitne z
długim zakończeniem.
Nagrody: 99 punktów w rankingu Najlepszych Win Toskańskich Luca Maroni 2016-2017.

20 pln
95 pln

220 pln

WINO DESEROWE
Floralis Moscatel Oro / Hiszpania / białe, słodkie

Pinot Grigio La di Motte / Włochy / białe / wytrawne
Słomkowy kolor i przyjemny orzeźwiający smak owoców z długim finiszem sprawiają,
że jest to uniwersalne wino na każdą okazję.

18 pln
85 pln

Valpolicella Classico Monte Baldon / Włochy / czerwone, wytrawne
Urzeka rubinowym kolorem i zapachem młodych owoców. W smaku miękkie i delikatne.

Caliterra Carmenere / Chile / czerwone, wytrawne

20 pln
95 pln

18 pln
85 pln

Nuty kwiatu lipy, miodu, moreli i pomarańczy uzupełnione odrobiną imbiru
i sosnowych igieł.

25 pln
85 pln

SZAMPANY
G.H. Mumm Grand Cordon Brut / 75 cl
G.H. Mumm Olympe Demi Sec / 75 cl
G.H. Mumm Rosé / 75 cl
G.H. Mumm Ice Extra Demi Sec / 75 cl
Perrier Jouët Grand Brut / 75 cl
Perrier Jouët Blason Rosé / 75 cl
Perrier Jouët Belle Époque / 75 cl
Perrier Jouët Belle Époque Blanc De Blancs / 75 cl
Perrier Jouët Belle Époque Rosé / 75 cl

300 pln
320 pln
400 pln
400 pln
350 pln
420 pln
990 pln
1590 pln
1190 pln

