Puech Cocut Chardonnay & Vermentino Pays d’Oc
Langwedocja Francja
Szczepy: Vermentino 70%, Chardonnay 30%
Wino o jasnożółtej barwie, o delikatnym cytrusowym bukiecie. Na
podniebieniu, świeże, rześkie, nieco mineralne z nutką grapefruit’a.
Polecamy do przystawek i owoców morza.
wino białe wytrawne

9 zł
zł

.....

45 zł

zł

.....

Domaine Raissac IGP Pays d'Oc Langwedocja Francja
Szczepy: Sauvignon Blanc
Połyskująca, złota barwa. Wyróżniający to wino cytrusowy aromat z
delikatnymi niuansami pigwy. W smaku orzeźwiające, o przyjemnie
skomponowanej kwasowości. Doskonałe do owoców morza, grillowanych
skorupiaków, zimnych sałatek i szparagów.
wino białe wytrawne

14 zł

zł

.....

70 zł
zł

.....

Cita Vini "Bisanzio" Trebbiano DOC Abruzja Włochy
Szczepy: Trebbiano 100%
Wino o jasnej barwie z zielonkawymi refleksami. W bukiecie przyjemne,
rześkie z delikatną nutą słodkich owoców. W smaku jedwabiste, o niskiej
kwasowości z nutą świeżych przypraw i dojrzałej gruszki. Polecamy do
przystawek, sałatek, delikatnych ryb oraz jako aperitif.
wino białe wytrawne

12 zł
zł

.....

60 zł

zł

.....

Domaine Raissac Le Puech IGP Languedoc Francja
Szczepy: Chardonnay 50%, Viognier 25%, Muscat a petits grains 25%
Złota barwa, klarowne i błyszczące. Bukiet słodkich przypraw i gruszki.
zł
Bogaty smak oraz złożona struktura. W smaku zdecydowane, intensywne o
wyczuwalnej nucie miodu, gruszki lekko szczypiących przyprawach złożone i
trwałe. Doskonałe do ryb podanych w sosie oraz do drobiu.
wino białe wytrawne
zł

Valdelagunde D.O. Rueda Hiszpania
Szczepy: Verdejo 100%
Wino o jasnej słomkowej barwie ze złotymi refleksami. W bukiecie dominuje
zł
świeżość. W smak nuty kopru, anyżu, owoce tropikalne. Długo zachowuje
swoją charakterystyczną lekkość, w odbiorze świeże i łatwe do picia.
Doskonałe do lekkich przystawek, lekkich, białych mięs oraz jako aperitf.
wino białe wytrawne delikatne
zł

14 zł
.....

70 zł

.....

13 zł

.....

65 zł

.....

Henri Ehrhart Riesling AOC Alsace Francja
Szczepy: Riesling
Świeże i żywiołowe nuty kwiatowe i owocowe gdy wino jest jeszcze młode,
gdy się starzeje, staje się bardziej złożone i przesuwa się w kierunku nut
mineralnych. Nie obawia się potraw azjatyckich, doskonałe do trufli. Żółta
barwa z zielonymi refleksami, pikantne nuty brzoskwini i cytusów.
wino białe wytrawne

14 zł

zł

70 zł

zł

Clade Val Sweet Langwedcoja Francja
Szczepy: Muscat
Wino deserowe, o bogatym kwiatowym, słodkim aromacie. W smaku
delikatne, obecna delikatna kwasowość nadaje winu elegancji. Doskonałe
jako aperitif, do białych deserów i dań z drobiu podanych w sosie słodkokwaśnym.
wino białe półsłodkie

.....

.....

9 zł

zł

.....

45 zł
zł

Citra Vini "Bisanzio" DOC Abruzja Włochy
Szczepy: Montepulciano 100%
Wino o ciemnej rubinowej barwie. Bukiet intensywny, ziemisty z nutą jeżyn i
zł
suszonych śliwek. W smaku owocowe o doskonałe strukturze, zakończone
miękkimi taninami, pozbawione agresywności. Podawać do makaronów z
mięsem, grillowanych mięs oraz pikantnych serów.
wino czerwone wytrawne
zł

Chianti DOCG Terra Soprana Toskania
Szczepy: Sangiovese
Rozkosznie soczyste, wiśniowe Sangiovese, o zrównoważonej mineralności i
zł
delikatnych garbnikach. Wino o rubinowej barwie, intensywnym zapachu i
aromatycznym smaku z małą zawartością garbników. Szczególnie polecane
do makaronów, wędlin oraz grillowanych mięs.
wino czerwone wytrawne
zł

.....

12 zł
.....

60 zł

.....

13 zł
.....

65 zł

.....

Paul Mas Vignes de Nicole Langwedocja Francja
Szczepy: Merlot 44%, Cabernet Sauvignon 56%
Wino o barwie głębokiego fioletu z rubinowymi odcieniami. Bukiet elegancki
zł
i złożony, podkreślony czerwonymi jagodami i przyprawami, na końcu
obecna wanilia i lukrecja. W smaku zrównoważone z miękkimi taninami.
Polecamy do makaronu bolognese, mięs z grilla, dziczyzny, pieczonego
drobiu i serów.
wino czerwone wytrawne
zł

15 zł

.....

75 zł
.....

IL MIO Collezione Primitivo Puglia IGT Puglia Włochy
Szczepy: Primitivo
Jest świeże i soczyste, o zapachu ciemnych wiśni i wykazuje niewielkie
pikantne nuty. Aksamitne w smaku z obecnym na końcu akcentem słodkiej
rodzynki. Jest Idealnym towarzyszem makaronu z sosem mięsnym, warzyw
z grilla i pizzy. Oczywiście można je łączyć z czerwonymi mięsami.
wino czerwone wytrawne

14 zł

zł

70 zł

zł

Kaiken Estate Malbec Mendoza Argentyna
Szczepy: Malbec
Jaskrawo, fioletowo-czerwona barwa. Aromaty czerwonych owoców, takie
jak śliwka i jeżyna, uzupełniają nuty czekolady i tytoniu. W podniebieniu
wino to ujawnia niezwykłą świeżość i miękkie taniny. Polecamy do
grillowanych mięs, gulaszów mięsnych oraz makaronów z intensywnymi
sosami.
wino czerwone wytrawne

.....

.....

18 zł
zł

.....

90 zł

zł

.....

Lambrusco dell’Emilia IGT Bianco Dolce Włochy
Szczepy: Salamino 50%, Marani 50%
Niebiańsko słodkie, o jasnej połyskliwej barwie z zielonymi refleksami.
Bogaty słodki bukiet. Doskonałe jako aperit, polecamy do dań rybnych,
białych mięs oraz warzyw.
wino białe musujące słodkie

zł

.....

39 zł

zł

.....

Lambrusco Rosato Prima Rosa Reggiano DOC Włochy
Szczepy: Salamino 30%, Marani 30%, Maestri 30%, Ancellotta 10%
Lekkie, rześkie różowe wino. Cudownie owocowe z delikatnymi muśnięciami
zł
słodyczy. Przepojone nutami wiśni i poziomek. Doskonałe jako aperitif,
podawać do delikatnych przystawek, owoców oraz smażonych.
wino różowe półwytrawne musującej
zł

.....

39 zł

.....

Nani Rizzi Extra Dry DOC Valdobbiadene Włochy
Szczepy: Glera 100%
Prosecco o słomkowej barwie z żółtymi refleksami. Bukiet owocowy o
aromacie dojrzałych jabłek. W smaku w lekkie, owocowe, a drobne bąbelki
przyjemnie rozpieszczają podniebienie. Doskonałe do przystawek, a w
letnie, gorące dni może towarzyszyć do całego posiłku.
wino białe musujące delikatnie wytrawne

zł

.....

49 zł

zł

.....

