SZAMPANY I WINA MUSUJĄCE

MARQUES DE MOJA BRUT

60 zł

DO CAVA / Penedes / Hiszpania
To łagodnie wytrawne wino musujące o przyjemnych, świeżych
aromatach, z delikatnymi nutami białych kwiatów i typowym dla młodych
win musujących lekkim akcentem tostów

PROSECCO DOC BELSTAR SPUMANTE

80 zł

Prosecco Spumante DOC / Veneto / Włochy
Wytrawne spumante od jednego z najbardziej znanych producentów w regionie.
Aromaty owoców (melon, gruszka) i kwiatów. W ustach eleganckie, lekkie, owocowe,
z delikatnym kwiatowym posmakiem.

DIDIER MARQUIS DE BEL AIRES

150 zł

AOC Champagne / Szampania / Francja
To wytrawny szampan z niewielkiej rodzinnej posiadłości, wytwarzany z gron
pinot meunier I pinot noir. Aromaty dojrzałych owoców z nutami
tostów i akcentem drożdżówki.

WINA BIAŁE

SAUVIGNON BLANC ESTATE SELECTION

12 zł

60 zł

12 zł

60 zł

Curico / Dolina Curico / Chile
Wytrawne wino o delikatnym jasno słomkowym kolorze, z zielonymi refleksami.
Aromaty cytrusowe, głównie grejpfrut i cytryna, z wyraźnym akcentem ziół,
trawy i bukszpanu. W ustach świeże, łagodne, dobrze zrównoważone.

NAIRE WHITE
Vino de La Tierra de Castlla y Leon / Toro / Hiszpania
Wytrawne wino o jasnosłomkowej barwie i wyraźnych aromatach cytrusów,
ananasa, bananów i grejpfruta z lekką nutą pinii. W ustach radosne,
świeże, owocowe, z delikatnym pikantnym akcentem na finiszu.

MOULIN DE GASSAC CHARDONNAY

70 zł

IGP Pays d’Herault / Langwedocja / Francja
Mocne aromaty cytrusów i białych kwiatów. W ustach atak owocowy z
delikatnym akcentem miodu. Mimo intensywnego aromatu i
bogatego smaku nadal rześkie i świeże.

RIFF PINOT GRIGIO

80 zł

Pinot Grigio delle Venezie IGT / Górna Adyga / Włochy
Wino o jasnożółtej barwie, z intensywnymi aromatami owoców i
kwiatów. Na podniebieniu orzeźwiające,sprężyste, z mocnym,
owocowym posmakiem.

HUNKY DORY SAUVIGNON BLANC

90 zł

Marlborough / Marlborough / Nowa Zeland
Wytrawne wino o mocnym owocowym bukiecie z dominującymi nutami
cytrusów, agrestu i ziół. W ustach sprężyste, rześkie z wyraźnym akcentem
mineralnym.

TRISQUEL GEWURZTRAMINER

90 zł

Curico / Dolina Curico / Chile
Intensywne i wyraziste wino z aromatami płatków róż,
dojrzałych brzoskwiń, skórek pomarańczy i owoców liczi.
Delikatny akcent tostowy. W ustach krągłe i gładkie z przyjemną
równowagą między owocem i kwasowością.

CHABLIS CHRISTIAN MOREAU
AOC Chablis / Burgundia / Francja
Klasyczne chablis, mocno wytrawne, orzeźwiające, z aromatami jabłek,
kredy i delikatną nutą morskiej soli. W ustach bardzo rasowe, eleganckie,
z wyraźną nutą mineralną.

115 zł

WINA CZERWONE

CABERNET SAUVIGNON ESTATE SELECTION

12 zł

60 zł

12 zł

60 zł

Curico / Dolina Curico / Chil
Intensywny, głęboki, czerwony kolor. W nosie ekspresyjne aromaty
śliwek i wiśni, zrównoważone delikatną nutą wanilii. W ustach wino pełne,
bogate, z dobrze zintegrowanymi taninami, długie i eleganckie

NAIRE RED
Vino de La Tierra de Castlla y Leon / Toro / Hiszpania
Wino ciemnoczerwone z fioletowymi refleksami. W nosie intensywne
aromaty czerwonych owoców. W ustach zdecydowane, pełne nut owocowych
tempranillo do codziennych posiłków.

CASA DE LA VEGA TEMPRANILLO

70 zł

DO La Mancha / La Mancha / Hiszpania
Smukłe, owocowe wino z wyraźną nutą dębową (aromaty wanilii, kokosa).
W smaku łagodne, świeże z nutami wiśni i czarnej porzeczki .

MOULIN DE GASSAC MERLOT

70 zł

IGP Pays d’Herault / Langwedocja / Francja
Intensywny, głęboki czerwony kolor. W nosie aromaty czerwonych
owoców i przypraw. Wino ładnie zrównoważone, krągłe, o owocowym
charakterze, rozgrzewające.

CHATEAU MOULIN DE L‘ESPERANCE
AOC Bordeaux / Bordeaux / Francja
Proste, ale dobrze skomponowane Bordeaux o uderzających aromatach
śliwki, porzeczki, cedru z nutą kakao. W ustach cieliste z wyraźnymi
taninami i mocnym owocem.

70 zł

LUCCARELLI PRIMITIVO PUGLIA IGT

60 zł

IGP Puglia / Apulia / Włochy
Głęboki rubinowy kolor z fioletowymi refleksami. Intensywny
aromat owoców z dominującymi nutami śliwek i wiśni, podkreślony
akcentem ziół (rozmaryn) i przypraw. Delikatny niuans wanilii.
Wino pełne, miękkie, zmysłowe.

CHIANTI COLLI SENESI

80 zł

DOCG Chianti Colli Senesi / Toskania / Włochy
Wino łagodne i świeże, o rubinowoczerwonej barwie, owocowym
bukiecie i właściwej równowadze między alkoholem, a taninami i kwasowością.

HUNKY DORY PINOT NOIR

125 zł

Marlborough / Marlborough / Nowa Zelandia
Wytrawne wino o intensywnie purpurowej barwie, z wyrazistym
aromatem wiśni, truskawek i czarnych jagód i fiołków, wzbogaconym
nutą dymu i przypraw. W ustach owocowe, zrównoważone, z niuansami
wanilii i łagodnymi taninami. Długie i eleganckie.

WINA RÓŻOWE

MOSCATEL ALVEAR
DO Montilla-Moriles / Montilla-Moriles / Hiszpania
Urokliwy muszkat pachnący biszkoptami i kandyzowanymi pomarańczami.
Miękki i fenomenalnie słodki. Czysta przyjemność

70 zł

