karta
wina

Musujące

Prince De Brabant / France

		

13zł

47zł

pÓŁwytrawne, musujące

Bardzo świeże półwytrawne francuskie wino z przyjemnym tchnieniem białych kwiatów. Znakomicie pasuje jako aperitif, do ryby, owoców morza, deserów. Szczep: 100%
Ugni Blanc.

Estrella De Murviedro Frizzante D.O.P. / Hiszpania

14zł

54zł

SŁODKIe, musujące

Estrella musująca, dająca piękny jasnożółty kolor z zielonymi refleksami. Wino o zapachu bardzo owocowym, z nutami białych owoców takich jak gruszka i jabłko. W smaku
orzeźwiające, lekko słodkie i świeże. Szczep: Moscatel.

Val d’Oca, Prosecco Brut D.O.C. / Włochy

15zł

76zł

wytrawne, musujące

Świetne musujące wino (wyprodukowane metodą charmat) z eleganckim kwiatowym
bukietem i wyśmienitymi „bąbelkami”. Znakomita równowaga między kwasowością
a łagodnością. Podawać jako aperitif, do ryb czy owoców morza. Szczep: Glera.

Win

wina

Czerwone

Casa Lunardi, Cabernet Sauvignon I.G.T. / Włochy

13zł

46zł

wina

wytrawne

Jedynie grona o wysokiej zawartości cukru używane są w procesie winifikacji. Wino bogate w aromaty owoców leśnych z delikatną balsamiczną nutą. Idealne do czerwonego
mięsa, sycących zup czy dojrzewających serów. Szczep: Cabernet Sauvignon.

Białe

Chardonnay, Casa Lunardi I.G.T. Delle Venezie - Włochy

Primitivo, La Casada I.G.T. / Włochy
13zł

46zł

wytrawne

Żywe, owocowe, szczepowe wino z aromatem moreli oraz nutami owoców egzotycznych. W smaku pełne, aksamitne harmonijne. Szczególnie polecane do dań wegetariańskich oraz ryby. Szczep: Chardonnay

wytrawne

Elegancka rubinowa barwa z fioletowymi refleksami. Intensywny, aromatyczny bukiet
z paletą owoców typu ciemna wiśnia czy śliwka podanych w formie konfitury. W smaku
przyjemne, ułożone, aksamitne. Znakomite do pieczeni, serów, zup. 100% Primitivo

Anterra, Pinot Noir I.G.T. / Włochy
Anterra, Grillo I.G.T. Terre Siciliane - Włochy 			

59zł

wytrawne

Intensywna słomkowo-złota barwa. Bogaty bukiet owoców tropikalnych, pokrzywy
i białych kwiatów. W smaku wyważone, aromatyczne, świeże o przyjemnej kwasowości.
Znakomicie pasuje do owoców morza, dań na bazie makaronów z warzywami, białych
mięs I pieczonej ryby. Szczep: Grillo.

Riesling Classic Rudolf Müller Niemcy

67zł

wytrawne

Wytrawny Riesling o bardzo świeżym owocowym bukiecie z brzoskwinią, morelą, zielonym jabłkiem. W smaku mineralny, pozostawiający długie zakończenie. Szczep: 100%
Riesling.

Carmen Insigne Sauvignon Blanc D.O. /Chile

69zł

Wino o jasno słomkowej barwie z kwiatowo-mineralnymi aromatami. Świetne wino
ze świeżymi owocami cytrusowymi, melonem, zielonym liściem pomidora i morelą.
W ustach początkowo wyraźne i żywe z czasem staje się pełne i soczyste. Pozostawia
bardzo długie i trwałe zakończenie. Świetne jako aperitif. Szczep: 100% Sauvignon Blanc.

75zł

Tropikalne aromaty z charakterystyczną nutą mango oraz owocu papaja w połączeniu z
refleksami jaśminu i białych kwiatów. Wino wyważone, harmonijne, o delikatnej kwasowości. Rekomendowane do owoców morza, białego mięsa, pieczonej ryby, makaronów,
warzyw. Idealne do carpaccio. Szczep: Grillo.

86zł

wytrawne

wina

Z winnic położonych wzdłuż doliny Adygi, u stóp Dolomitów. Słomkowożółta barwa. Nos
owocowy z kwiatową nutą rumianku. W smaku wytrawne, eleganckie, o delikatnej kwasowości. Szczep: Pinot Grigio.

Różowe

Feudo Arancio, Tinchite Rose I.G.T. / Włochy

65zł

wytrawne

Przyjemne owocowe aromaty wiśni, śliwki i truskawki z akcentem białego pieprzu, goździków, dymu. Wino pełne, ale nie ciężkie znamomicie pasujące do większości potraw.
Szczep: 100% Pinot Noir.

Montepulciano D’Abruzzo Torre Cerere D.O.C. / Włochy

65zł

wytrawne

Przyjemny i owocowy bukiet, który w pełni oddaje region Abruzji, gdzie jednocześnie
mamy wpływ klimatu śródziemnomorskiego oraz bałkańskiego. W smaku wytrawne,
krągłe. Zakończenie bogate, z delikatnymi taninami i dobrą kwasowością. Szczep: Montepulciano

Mottura Negroamaro Del Salento I.G.T. / Włochy

75zł

Wino sześć miesięcy dojrzewało we francuskiej barrique oraz dodatkowo 3 miesiące w
butelce. Intensywna rubinowa barwa. Wyraźne aromaty dojrzałych owoców, papryki,
dymu tytoniowego, orzechów włoskich z delikatnie zaznaczonymi nutami eterycznymi.
W smaku aksamitne, pełne, zbalansowane. Szczep: 100% Negroamaro

Valpolicella Classico Domini Veneti D.O.C. / Włochy

99zł

wytrawne

wytrawne

Castel Firmian, Pinot Grigio D.O.C. / Włochy

			

wytrawne

wytrawne

Feudo Arancio Grillo D.O.C. Sicilia - Włochy

57zł

79zł

wytrawne

Perfekcyjnie oddany charakter sycylijskiej odmiany Grillo. Tropikalne aromaty z charakterystyczną nutą mango oraz owocu papaja w połączeniu z refleksami jaśminu i białych
kwiatów. Wino wyważone, harmonijne, o delikatnej kwasowości. Szczep: Grillo.

Typowa i tradycyjna Valpolicella z Veneto. Rubinowa barwa. Nos intensywny i trwały z
owocowymi aromatami wiśni i śliwki, kwiatów oraz nutami czarnego pieprzu. W smaku
świeże, ze znakomitą kwasowością i taninami. Kompozycja: 70% Corvina Veronese, 15%
Corvinone, 15% Rondinella.

