Karta Win

WINA BIAŁE
Prosecco, Riondo Collezione

WINA CZERWONE
Marques De Fuertigo Red

musujàce półwytrawne

półwytrawne

D.O.C. - Włochy

D.O. La Mancha - Hiszpania

Przywołuje wspomnienie słodkiego, soczystego jabłka, gruszki oraz kwiatu akacji. W smaku bliżej wina półwytrawnego aniżeli półsłodkiego (cukier resztkowy: 14g/l). Rewelacyjne jako aperitif, do włoskiej szynki, przekąsek czy owoców. Na każdą okazję.
Szczep: Glera.

Głęboko rubinowa barwa. Nos z owocami przywołującymi wspomnienie gorącego hiszpańskiego lata. Wino eleganckie, dobrze
zbudowane, które znakomicie pasuje do większości potraw.

75 cl

Marques De Fuertigo White

60 zł

Bukiet z orzeźwiającymi nutami jabłka, gruszki oraz melona. Lekkie, przyjemnie świeże, białe, półwytrawne wino rekomendowane
jako aperitif, do przystawek, makaronów, wędzonych serów, pasztetów i owoców morza.

Neblina Sauvignon Blanc

75 cl

35 zł

Zielonkawa barwa. Nos z aromatem owoców cytrusowych, grejpfruta i ziołami. W smaku odświeżające, dobrze wyważone, dające
odczucie wina półwytrawnego. 85% Sauvignon Blanc z 15% dodatkiem innych odmian. Polecane do ryb i owoców morza.

75 cl

50 zł

wytrawne

75 cl

Primitivo Pruneo

50 zł

wytrawne

Salento I.G.P. - Włochy

75 cl

Chianti

Aromaty owoców tropikalnych takich jak mango, kiwi z kuszącymi nutami kwiatów (akacja, wiciokrzew, pomarańcza). Umiarkowana kwasowość. Wino idealne do jarzynowych zup, sałat, przekąsek czy grillowanego białego mięsa.
Szczep: Pinot Grigio.

75 cl

50 zł

Tenute Guicciardini Strozzi D.O.C.G. - Włochy
Wino o rubinowej barwie. Intensywny i trwały bukiet. W smaku wytrawne, dobrze ułożone, przyjemne. Polecane do większości potraw. Kompozycja: 90% Sangiovese, 10% inne.

wytrawne

75 cl

70 zł

Rioja D.O.C. - Hiszpania
Liczne hazanas ( czyli wyczyny hiszpańskich literackich bohaterów) w walce z niewiernymi Maurami opisuje poemat o Cydzie. Nos
ze zdecydowanym tostem i wanilią. W ustach owocowa słodycz i świetna struktura. 100% Tempranillo.

Reserva Da Familia

wytrawne

60 zł

wytrawne

Hazaña Cosecha

Delle Venezie I.G.T. - Włochy

Las Colinas Del Ebro

35 zł

Aromat intensywny, owocowy z nutami suszonej śliwki i wiśni. Pełne ciała, delikatne, wyważone wino. Idealne do pikantnych dań
głównych, czerwonego mięsa, dziczyzny, dojrzałych serów. Szczep: 100% Primitivo.

wytrawne

Central Valley - Chile

Casa Lunardi - Pinot Grigio

75 cl

Intensywne aromaty śliwki z nutami czekolady. Dobrze wyważone, z ułożonymi taninami i świetnym zakończeniem. 85% Cabernet
Sauvignon z 15% dodatkiem innych odmian. Polecane do czerwonego mięsa.

D.O. La Mancha - Hiszpania

8 zł

wytrawne

8 zł

Central Valley - Chile

półwytrawne

15 cl

Neblina Cabernet Sauvignon

15 cl

wytrawne

75 cl

60 zł

Terra Alta D.O. - Hiszpania

Vinho Regional Lisboa , Paco das Cortes - Portugalia

Wino wyprodukowane ze 100 letnich winorośli z regionu Terra Alta. Dojrzewa 2 miesiące we francuskim dębie. Barwa lekko słomkowa, nos z aromatem melona, minerałów i wiosennych kwiatów. Żywe i odświeżające w ustach. Polecane do sałatek i potraw z
rybami. 100% Garnacha Blanca.

Nos z aromatem leśnych owoców i przypraw z delikatnym niuansem czekolady. Dobrze zbudowane, delikatnymi taninami. . Idealny
partner do pieczonej jagnięciny, pikantnych mięs i delikatnych serów. Kompozycja: 45% Castelao, 35% Tinta Roriz, 20% Alicante
Bouschet.

75 cl

Carmen Insigne Chardonnay

60 zł

wytrawne

Central Valley D.O. - Chile
Nos przepełniony owocami tropikalnymi, białą brzoskwinią oraz gruszką pozostaje w równowadze z limonką i kremowym orzechem
laskowym. Znakomite połączenie dębu z owocami i minerałami wprowadza w żywy i długi finisz. Szczep: 100% Chardonnay.

75 cl

Silverlake Sauvignon Blanc

60 zł

wytrawne

New Zealand
Wyróżniające się Sauvignon Blanc wybuchające aromatem dojrzałej marakui, limonki z charakterystycznymi nutami egzotycznych
ziół. W smaku wyjątkową świeże i delikatne z intensywnym i długim zakończeniem. Szczep: Sauvignon Blanc. Polecane jako aperitif
oraz do owoców morza, sałat, białych mięs i grillowanych ryb. Szczep: Sauvignon Blanc.

75 cl

80 zł

75 cl

WINA BEZALKOHOLOWE
Michel Schneider Chardonnay

80 zł

wytrawne

wino bezalkoholowe - Niemcy
W smaku przywołuje owoce cytrusowe, jabłko, ananas. Świetne jako aperitif a odpowiednio schłodzone znakomity towarzysz do
kurczaka, indyka, ryby, owoców morza, gotowanych warzyw, delikatnych serów a także dań z grzybami. Szczep: Chardonnay.

Michel Schneider Cabernet Sauvignon

75 cl

45 zł

wytrawne

wino bezalkoholowe - Niemcy
Wino z przyjemnymi taninami. Aromaty ciemnej wiśni, czarnej porzeczki oraz jeżyn z nutami fiołków i czarnego pieprzu. Rekomendowane do potraw mięsnych, steka, burgerów, żeberek czy aromatycznych serów.
75 cl
Szczep: Cabernet Sauvignon

45 zł

