KARTA WIN
“Możnaż wino porzucić? Powabny to trunek,
Lecz takiego powabu zbyt drogi szacunek.
Niech go piją bogatsi, gustu w nim nie ganię,
Ale gdyśmy ubodzy, pijmy trunki tanie..”

Wina Czerwone
Chateauneuf du Pape

0,75l

130,00. pln

A.C. Chateauneuf du Pape, Francja, wytrawne
Jedno z najbardziej znanych i cenionych francuskich win. Wszechstronie bogate, pełne, które w
miare starzenia staje się bardziej aksamitne. Idealne do czerwonych mięs, dzikiego ptactwa,
twardych serów, jagnięciny.

Chateau Tour de Montredon

0,75l

55,00. pln

A.C. Corbieres, Francja, wytrawne

Orginalne wino pochodzące z Lanwedocji – Rousillon. Wysoka i niezmienna jakość, intensywną
czerwoną barwę zawdzięcza idealnemu nasłonecznieniu południowych stoków wzgórz Corbieres.
Polecane do mięs z grilla, wędlin i serów.

Senorio de Paniza

0,75l

41,00. pln

Hiszpania, półwytrawne

Wino czerwone gronowe, hiszpańskie półwytrawne. Senorio de Paniza jest winem
aromatycznym, wytworzonym w pełni ze szczepu gron Garnacha Tempranillo dojrzewających w
słonecznym środziemnomorskim klimacie. Posiada bogaty, owocowy bukiet z wyczuwalną nutą
truskawek. Idealne do potraw mięsnych i jako aperitif.

Torres Sangrie de Toro

0,75l

68,00. pln

D.O. Catalunya, Hiszpania, wytrawne
Hiszpańskie wino pochodzące z Katalonii, doskonała konpozycja szczew; Garnach i Carinena.
Wytwarzane od 1954 Roku w rodzinnej winnicy Torres. Najlepsze do dań z dziczyzny, polędwic
wołowych grilowanych, mięsnych paelli oraz większości tradycyjnej kuchnii hiszpańskiej.

Do cen został doliczony 23% podatek VAT
Roczniki win mogą ulec zmianie.

Chanti Riserva

0,75l

52,00. pln

D.O. C.G. Tuscany, Włochy, wytrawne

Wino to powstało z jednej z najpopularniejszych odmian włoskich-Sangiovese.
Wytwarzane jest na południe od Florencji, gdzie klimat toskańskich wzgórz w
sposób szczególny wpływa na jakość produkowanego wina. Wyróżnia się
intensywnym rubinowym kolorem i wspaniałym aromatem czereśni i leśnych jagód,
nutą ściółki leśnej i grzybów. Idealne do pieczonego drobiu, czerwonego mięsa,
potraw z grilla, steków, makaronów, twardych serów typu parmezan.

Marques de Campoblanco reserva

0,75l

52,00. pln

D.O. Valdepanas., Hiszpania, wytrawne

Starzeje się w piwnicach przez dwa lata, w tym co najmniej rok musi być
przechowywane w beczkach dębowych. Wino o głębokim, rubinowym kolorze,
wpadającym w kolor ceglasty, aromaty wiśni, granatu, o kremowej strukturze,
posiadające gładką i aksamitną budowę.

Carlo Rossi

0,75l

42,00. pln

Kalifornia Valley, U.S.A., półwytrawne

Bardzo znane, klasyczne, półwytrawne, czerwone wino o bogatym smaku. Wino to
pochodzi ze slonecznej Kalifornii. Najlepiej podawać z serami, wołowiną i
makaronami. Temperatura podawania to: 18-19 ºC

Four seasons Ruby Cabernet

0,75l

33,00. pln

Kalifornia Valley, U.S.A., wytrawne

Czerwone, delikatne, stonowane wino o złożonym aromatycznym zapachu
dojrzałych czereśni i porzeczek z odcieniami drzewa cedrowego, zielonych oliwek i
mięty. Jest łagodne i ma soczysty smak czereśni, zrównoważony lekko garbnikiem.
Najlepiej smakuje podawane do czerwonych mięs. Należy je serwować w
temperaturze pokojowej: 17-18 ºC

Do cen został doliczony 23% podatek VAT
Roczniki win mogą ulec zmianie.

Golden Kann Shiraz

0,75l

62,00. pln

Western Cape, R.P.A., wytrawne
Południowoafrykańskie wino gronowe, czerwone wytrawne. Intensywna barwa i gęsta
konsystencja sprawiają wrażenie aksamitności. Intensywny smak dojrzałych jagód i wyrazisty
aromat sprawiają bardzo miłe odczucia. Wino do klasycznych pieczeni, serów, makaronów z
wołowiną, jagnięciny.

Jacob's Creek Shiraz

0,75l

55,00. pln

Australia, Cabernet, wytrawne

Wyśmienite australijskie, czerwone wino wytrawne. Kompozycja doskonałej jakości winogron ze
szczepów Shiraz oraz Cabernet Sauvignon, pochodzących z wiodących w uprawie winorośli
regionów południowo - wschodniej Australii. Aromaty/smak dojrzała śliwka, owoce leśne, nuty
przypraw, delikatna wanilia. Doskonałe do dań z czerwonych mięs, steków, pizzy, dań na bazie
makaronów z pomidorami

Gato Negro

0,75l

40,00. pln

Gato Negro, Cabernet Sauvignon, wytrawne

100 ml

8,00 pln

Wino o głębokiej ciemnoczerwonej barwie z purpurowymi odcieniami. Charakterystyczne aromaty
jagód, a w szczególności czarnej porzeczki. Pełne w smaku, dobrze zbudowane, z dojrzałymi
miękkimi taninami dającymi dobrą strukturę i budowę.

Greek Cape Cinsault-Pinotage

0,75l

Western Cape, R.P.A., wytrawne

100ml

34,00. pln
8,00. pln

Wysoce aromatyczne, wtrawne , czerwone wino o niskiej taninowatości. Ciemna, intensywna
barwa i lagodny lecz wyraźny smak powodują iż wino szybko staje się jednym z „ulubieńców”
smakoszy tego trunku. Doskonałe do potraw z wołowiny, wieprzowiny i makaronów.

Do cen został doliczony 23% podatek VAT
Roczniki win mogą ulec zmianie.

Rotwild

0,75l

35,00. pln

Peter Mertes, Niemcy, półwytrawne
Czerwone wino gronowe, stołowe o przyjemnym półwytrawnym smaku i delikatnym aromacie.
Stanowi znakomity dodatek do dań z czerwonego mięsa i makaronu.

Sweet Boa

0,75l

35,00. pln

Sweet Boa Red, Chile, półsłodkie

100 ml

8,00 pln

Wino o przyjemnej, czerwonej barwie z refleksami fioletu. Odznacza się intensywnym aromatem
swieżych jeżyn, zaokrąglonymi taninami oraz długotrwałym, łagodnym finiszem.

VeseliaKadarka

0,75l

35,00. pln

Bułgaria, półwytrawne

100 ml

7,00 pln

Czerwone, półwytrawne pochodzenia bułgarskiego. Wino stołowe o głęboko rubinowej barwie,
zharmonizowanym, charakterystycznym smaku i aromacie. Doskonałe do mięsa z grilla,
dziczyzny, indyka, sera, migdałów oraz paluszków

Do cen został doliczony 23% podatek VAT
Roczniki win mogą ulec zmianie.

Wina Białe
Chablis

0,75l

86,00. pln

A.C. Chablis, Bourgogne, Francja, wytrawne

Mocno wytrawne wino, które z pewnością można nazwać ekskluzywnym. Posiada jasno zloty
kolor z zielonym odcieniem, a jego zapach to aromat świeżych, białych kwiatów i brzoskwiń. Jest
doskonałym aperitifem i znakomicie podkreśla walory smakowe owocow morza, białych mięs i
ryb.

Bordeaux Grande Reserve

0,75l

65,00. pln

A.C. Bordeaux, Francja, półsłodkie

Białe, półslodkie wino z cenionego we Francji regionu Bordeaux. Wyjątkowo aromatyczne i
delikatne. Bukiet owoców tropikalnych przeplata się z aromatem róży. Idealne do deserów, fois
gras, terrine z kaczych wątróbek.

Tia Isabela

0,75l

D.O. Valencia, Espania, półsłodkie

100ml

42,00. pln
8,00. pln

Doskonały Moscatel z Walencji. Szczep, który przed procesem fermentacji poddawany jest
podsuszaniu, co powoduje koncentracje cukru, a winogrona nabierają smaku naturalnej
„rodzynkowatej” słodyczy.

Carlo Rossi

0,75l

46,00. pln

California Valley, U.S.A, półwytrawne

Jest to młode wino białe, półwytrawne o przyjemnym, świeżym aromacie przypominającym
zapach kwiatów i świeżych owoców. Jest harmonijne, lekkie i orzeźwiające. Najlepiej podawać
go do ryb, owoców morza oraz różnego rodzaju ryżu i białych mięs.

Jacob's Creek Chadonnay

0,75l

58,00. pln

Barossa Valley, Australia wytrawne
Wytrawne wino o bogatym bukiecie brzoskwini i melona. Delikatna nuta cytryn i orzechów
doskonale pobudza podniebienie. Idealne do potraw z drobiu, salatek i owoców morza.

Do cen został doliczony 23% podatek VAT
Roczniki win mogą ulec zmianie.

Jacob's Creek Chadonnay

0,75l

58,00. pln

Barossa Valley, Australia wytrawne
Wytrawne wino o bogatym bukiecie brzoskwini i melona. Delikatna nuta cytryn i orzechów
doskonale pobudza podniebienie. Idealne do potraw z drobiu, salatek i owoców morza.

Chateau Les Justices

0,75l

54,00. pln

Francja, słodkie
Francuskie wino gronowe, białe, naturalnie słodkie apelacji Kontrolowanej Bergerac. Wino pełne
energii i świeżości. Piękna, słomiano - złocista barwa oraz owocowy bukiet i smak czynią je
bardzo zharmonizowanym i delikatnym winem. Podaje się rybami, owocami morza, drobiem.
Wyśmienite jako aperitif lub dodatek do łagodnych serów.

Four Seasons Chardonnay

0,75l

34,00. pln

California Valley, U.S.A, wytrawne
Jest to klasyczne, białe, stołowe wino o orzeźwiających aromatach cytrusow. Świetne na
bankiety i wszelkiego typu imprezy. Warto również podawać je do ryb, owocow morza, sałat.

Orvieto Classico

0,75l

32,00. pln

D.O.C. Umbria Italy wytrawne
DOC Orvieto, centrum umbryjskiego winiarstwa, z winnicami położonymi na wzgórzach obu
brzegów rzeki Paglia, wśród których jest niezwykły klif Orvieto. Winorośl znana jest tu od
czasów etruskich. Włoski poeta Gabriele d'Annunzio wino z Orvieto zdefiniował jako „słońce
Włoch w butelce, ponieważ ma jego zapach, siłę i kolor”.
Bez wątpienia do dzieś jest to jedno z najbardziej znanych win wloskich na świecie.

Green Cape Chemin Blanc

0,75l

Western Cape, RPA wytrawne

100ml

34,00. pln
8,00. pln

Charakteryzuje się świeżym, delikatnym i eleganckim smakiem oraz aromatem kwiatów i
południowych owoców. Jest idealne jako aperitif, ale równie dobrze komponuje się z całym menu.

Do cen został doliczony 23% podatek VAT
Roczniki win mogą ulec zmianie.

Sweet Boa

0,75l

35,00. pln

Sweet Boa Red, Chile, półsłodkie

100 ml

8,00 pln

Przyjazne wino o przyjemnej, jasnożółtej barwie z zielonymi refleksami. Odznacza się
intensywnym aromatem świeżych owoców tropikalnych oraz zaokrąglonym i słodkim,
długotrwałym finiszem.

Veselia Blanc de Blanc

0,75l

35,00. pln

Bułgaria, półwytrawne

100 ml

7,00 pln

Półwytrawne wino stołowe o unikalnym, znakomitym smaku i aromacie. Krysztalowa
przejrzystość. Doskonałe do delikatnych mięs, ryb, drobiu, drobnych przekąsek, serów, orzeszków,
migdałów itp.

Do cen został doliczony 23% podatek VAT
Roczniki win mogą ulec zmianie.

