WINA CZERWONE
60 zł

CELLAR SELECTION MERLOT

CHILE, D.O. VALLE DEL RAPEL, SANTA CAROLINA
Wytrawne wino ze szczepu Merlot ma ciemny rubinowy kolor,
w nosie przeważają aromaty śliwek i jeżyn z delikatnym
aromatem przypraw w tle. Na podniebieniu wino jest krągłe,
aksamitne z przyjemnymi, delikatnie słodkimi taninami.
Dania z drobiem, makarony.

60 zł

MANON TEMPRANILLO

HISZPANIA, CASTILLA LA MANCHA
Ciekawe, wytrawne, hiszpańskie wino o głębokim rubinowym
kolorze z gładkimi taninami i niską kwasowością. Manon
zachwyca całą gamą niepowtarzalnych aromatów, wśród których
znajdziemy między innymi wiśnie, czerwoną porzeczkę czy też
słodko pikantne przyprawy korzenne.
Przekąski mięsne, pasty w sosach mięsnych, duszone czerwone
mięsa, twarde sery żółte

65 zł

FINCA EL ORIGEN MALBEC
ARGENTYNA

Finca El Origen Malbec to klasyczne wino z Argentyny,
pochodzące z regionu Mendoza. Kolor głębokiego fioletu,
z jasnym, czerwonym odcieniem na bokach. Charakteryzuje się
aromatem dojrzałej czarnej porzeczki. W ustach jest intensywne
i obfite. Końcówka wyraźnie miękka i całkiem długa.
Wędliny, przekąski mięsne, czerwone mięsa duszone, półtwarde
sery żółte.

66 zł

VALLE D’ORO MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
WŁOCHY, DOC MONTEPULCIANO D’ABRUZZO

Valle d’Oro to świetne wino włoskie, które powstało w oparciu
o szczep Montepulciano. Charakteryzuje się rewelacyjną
relacją ceny do jakości wśród win z odmiany Montepulciano.
Jest to wino z Cantina Tollo - czołowego producena w regionie.
Mocno ekstraktywne i skoncentrowane. Równocześnie dobrze
zrónoważone i eleganckie.
Wędliny, pasty w sosach mięsnych, hamburgery, jagnięcina,
czerwone mięsa duszone i smażone, póltwarde sery żółte.

SZAMPANY I WINA MUSUJĄCE
60 zł

CAVA RIGOL BRUT
HISZPANIA

Cava Rigol Brut to eleganckie katalońskie wino musujące,
które zostało wyprodukowane metodą tradycyjną szampańską. Profil aromatyczny zdominowany przez białe
owoce, cytrusy i nuty mineralne. W ustach bardzo eleganckie
z wyraźną skórką pomarańczy. Powstało w wyniku połączenia
trzech szczepów: Macabeo, Xarello oraz Parellada.
Aperitif, pikantne dania kuchni orientalnych, wędliny, desery
owocowe, keksy, ciasta drożdżowe.

59 zł
10 zł

WINA BIAŁE
64 zł
ROCCA VENTOSA PINOT GRIGIO
		 WŁOCHY
Rocca Ventosa Pinot Grigio to włoskie wino z regionu Abruzja.
Urzeka świeżością i owocowością z odrobiną kwiatów w tle.
Kolor złoto-słomkowy z zielonymi refleksami. W ustach dużo
ciała, dobry balans i solidna struktura.
Drób, makarony w sosach śmietanowych, potrawy rybne.

68 zł

WŁOCHY, TREVISO

Aperitif, sałaty, białe mięsa.

70 zł

OCHAGAVIA MEDIALUNA SAUVIGNON 		
BLANC SEMILLON
CHILE, VALLE CENTRAL

Bardzo delikatne i przyjemne w smaku wino wywodzące
się z najstarszej chilijskiej winiarni: Ochagavia. Niezwykle
aromatyczne - wyczuwamy nuty kwiatowe przełamane nutami
owoców tropikalnych. Delikatna kwasowość nadaje ożywczej
świeżości. Na finiszu długo owocowe.
Aperitif, sałaty, lekkie dania.

50 zł
8 zł

75 zł

Dobrze zrównoważone wino o delikatnym smaku i owocowym
bukiecie wywodzące się z najstarszej chilijskiej winiarni.
W kolorze głęboki rubin, w nosie ciemne owoce i kwiaty,
przełamane odrobiną ziół.
Makarony, grilowane mięsa i warzywa oraz sery.

PORTUGALIA

KENDERMANNS ORGANICALLY GROWN
NIEMCY			

Wino jest produkowane z ekologicznie uprawianych
winogron
z
regionu
Rheinhessen
w
Niemczech.
W smaku półwytrawne i zwiewne, z aromatem
świeżego, zielonego jabłka i dojrzałej gruszki. W ustach
gładkie i perliste, z dużą intensywnością owoców.
Na końcu ładnie wyciągnięta kwasowość.
Aperitif, dania orientalne, pizza, białe mięsa, desery owocowe,
keksy, ciasta drożdżowe.

	OCHAGAVIA MEDIALUNA
CABERNET SAUVIGNON MERLOT
CHILE, VALLE CENTRAL

QUINTA DE LOUROSA VINHO VERDE
Znakomite, niezwykle czyste i aromatyczne, uwodzi nutami
brzoskwiń, dojrzałych owoców cytrusowych i tropikalnych.
W nosie bardzo słodkie i dojrzałe. Na podniebieniu niezwykle
spójna i umiarkowana kwasowość. To wytrawne, białe wino
jest niezwykle złożone - podczas degustacji wyczuwalny jest
kwiat pomarańczy, limonki, zielonych jabłek. Wino wielokrotnie
zostało docenione w rankingach, m.in. w 2015 zdobyło srebrny
medal na international Wine&Spirit Competition.
Aperitif, przekąski warzywne, sałaty, sushi, sardynki z grilla,
krewetki, owoce morza, delikatny drób.

WINO DOMOWE

8 zł

CHILE, RAPEL VALLEY

Białe
wino
chilijskie,
pełne
ekspresji
świeżości,
na bazie aromatycznej odmiany, jaką jest Sauvignon Blanc.
Bardzo
wyraźna
kwasowość,
super
orzeźwiające.
Aromat zdominowany przez zioła i świeżo skoszoną trawę.
W ustach wyczuwalny agrest, całość dobrze zbudowana.
Aperitif, przekąski warzywne, sałaty, pasty, sosy pomidorowe,
grillowane ryby, owoce morza, smażone białe mięsa, świeże
sery kozie i owcze.

PONTE PROSSECCO EXTRA DRY
Doskonałe Prossecco pochodzące z winnic Treviso, z północy
Włoch. Delikatne i odświeżające wino musujące o posmaku
kwiatów i owoców. Pasuje na każdą okazję.

50 zł

OCHAGAVIA ‚SILVESTRE’ SAUVIGNON BLANC

65 zł

BOOMERANG TREE CHARDONNAY
AUSTRALIA, SOUTH EASTERN

100% szczepu Chardonnay w tym australijskim winie to
klasyka gatunku. Owoce cytrusowe, zielone jabłka oraz słodkie
grejpfruty stanowią trzon profilu aromatycznego.
Smak wyśmienity i bardzo orzeźwiający.
Ryby i białe mięsa w sosach maślanych i śmietanowych, białe
sery z porostem.

