KARTA WIN
WINA BIAŁE

Castillo de Manza Verdejo 750 ml 29 zł
150 ml 10 zł

D.O. La Mancha, Hiszpania
białe wytrawne
Pyszny, owocowy, rześki smak. Bukiet kusi aromatem brzoskwini, moreli, agrestu i świeżo ściętej trawy. Piękna
równowaga i długie, dobre zakończenie.

Monte Baixo Branco 750 ml 39 zł
150 ml 13zł

Vino Regional Alentejano, Portugalia
białe wytrawne
Orzeźwiające wino o słomkowożółtej barwie i ujmującym połysku. Aromaty gruszek i jabłek przeplecione różano
miodową nutą oraz przyjemna, łagodna kwasowość sprawiają, że w ustach wino jest zachęcająco rześkie i świeże.
Świetne na aperitif.

A.Zirnhelt Riesling 750 ml 49 zł
150 ml 16 zł

A.O.P. Vin d`Alsace, Francja
białe wytrawne
Wino, o jasnosłomkowej barwie z połyskującymi złotymi refleksami. Wyraźnie wyczuwalne aromaty owoców
cytrusowych, wzbogacone nutą jaśminu, miodu i lipy, z subtelnie zaznaczoną wanilią w tle.

Misiones de Rengo Reserva Chardonnay 750 ml 79 zł

Cassablanca Valley, Chile
białe wytrawne
Rześkie i nieskomplikowane wino wytrawne o słomkowo złocistej barwie z lekko seledynowymi refleksami. Szczep
Chardonnay nadaje mu stonowaną strukturę o aromatach kwiatów polnych, trawy, agrestu i ziół.
A wszystko to w subtelnie zaznaczonej migdałowej oprawie. Wino delikatne, niemal kruche, czyste, z lekko
zaznaczoną kwasowością, która doskonale odświeża.

Chablis 1er 750 ml 99 zł

A.O.C. Chablis 1er Cru, Francja
białe wytrawne
W kieliszku wino ma barwę jasno żółtą z zielonymi refleksami. Charakteryzuje się wyraźną mineralną strukturą.
Nos aż kłębi się różnorodnością. Mocny kwiatowy bukiet z domieszką owoców tropikalnych i lipy. Na podniebieniu
wyczuwalna nieco mleczna konsystencja. Wino solidne, długie, z lekką goryczą grejpfruta.

WINA CZERWONE

Ramblasreales Reserva Garnacha-Tempranillo 750 ml 29 zł
150 ml 10 zł

D.O. Terra Alta, Hiszpania
czerwone wytrawne
Nuta dzikiej jagody, czekolady i mokki oraz lekki powiew wanilii. Na podniebieniu rozkwita smak owoców,
dopełniony delikatną nutą korzenną i dębową. Pełne ciało i wyraziste, ale mało agresywne taniny.

Monte Baixo tinto 750 ml 39 zł
150 ml 13 zł

Vinho Regional Alentejano, Portugalia
czerwone wytrawne
Wino to, poprzez delikatnie połyskującą, ciemno rubinową barwę z refleksami purpury, oferuje nam całą paletę
aromatów: począwszy od korzeni, nut czarnego pieprzu, przez delikatne aromaty czekolady, które wspaniale
rozwijają się w bukiet palonego cukru, ciasta z owocami, aż do jeżyn, czarnej borówki i fiołków.

Infinity Primitivo 750 ml 49zł
150 ml 16 zł

I.G.P. Puglia, Włochy
czerwone wytrawne
Wino ze szczepu Primitivo powstające metodą “doppio passo”, czyli podwójnej fermentacji, która podnosi głębię
aromatu i smaku. Wino o błyszczącej, rubinowej barwie, z fioletowymi refleksami. Wyczuwalne aromaty wiśni, w
połączeniu z nutą jagody i czarnej porzeczki, oraz przypraw korzennych w tle.

Apothic Red Winemaker`s Blend

750 ml

79 zł

Kalifornia, USA
czerwone wytrawne
Wino powstałe z połączenia szczepu Zinfandel z Merlot, Syrah i Cabernet Sauvignon. Posiada piękną, głęboką
barwę dojrzałej wiśni, z rubinowymi refleksami. Wino o bardzo przyjemnych aromatach leśnych owoców, z delikatną
nutą białego pieprzu w tle, złagodzonych akcentem smażonych konfitur, mlecznej czekolady i karmelu. Wino dobrze
zrównoważone, wyraźnie potwierdza w ustach bogactwo owocowych aromatów.

Passo Doble Masi Malbec-Corvina 750 ml 89 zł

Valle de Uco, Argentyna
czerwone wytrawne
Wyjątkowo oryginalne wino, bowiem jest kupażem dwóch szczepów raczej ze sobą nie łączonych: argentyńskiego
Malbec i włoskiego Corvina. Ten ostatni został odrobinę podsuszony, przez co wino nabrało głębi i mocy,
jednocześnie nie powodując, że garbnik będzie zbyt mocny. Bardzo intensywny zapach, z niuansami
przyprawowymi. Aksamitne i delikatne, w końcówce odrobine korzenne, z niuansami czerwonych owoców, smażonej
konfitury i czekolady.

WINA RÓŻOWE

Rose d`Anjou 750 ml - 39 zł
150 ml 13 zł

Val de Loire, Francja
różowe półsłodkie
Wino różowe o intensywnym, świeżym aromacie z kwiatowymi tonami. Harmonijny, elegancki smak z wyraźną
nutą dzikich owoców oraz malinowo-łososiowy kolor sprawiają, że pije się je lekko i z przyjemnością. Wyśmienite
jako aperitif , a w gorące dni, schłodzone, doskonale gasi pragnienie.

Nederburg Foundation rose 750 ml 49 zł
150 ml 16 zł

W.O. Western Cape, RPA
różowe półsłodkie
Wino przyjemnie półsłodkie o barwie landrynki i aromatycznym, zdecydowanym bukiecie. Wino to posiada
dystyngowany, owocowy aromat brzoskwini, melona, z ujmującą nutą miodu i jaśminu w tle. W ustach delikatne, z
subtelną słodyczą rodzimej gruszki, o przyjemnym orzeźwiającym smaku.

WINA MUSUJĄCE

Adrien Romet Blanc de Blancs demi-sec 750 ml 59 zł

Sud-Ouest, Francja
białe półwytrawne
Przyjemnie orzeźwiające wino musujące, o jasno-słomkowej barwie i świeżych, owocowych aromatach
z wyraźną nutą zielonych jabłek i gruszki.
Wytwarzane „metodą szampańską”.

Veuve Pelletier & Fils demi-sec 750 ml 149 zł

Champagne, Francja
szampan białe półwytrawny
Doskonale zrównoważone, harmonijne, zgrabne wino o jasnozłotym kolorze, delikatnych bąbelkach i lekkich
owocowych aromatach.

