CAVAZZA PINOT GRIGIO

CONTE BIANCO
karafka 500 ml - 15 zł
wino białe lekko wytrawne ( white dry wine )
Włochy, Veneto
(szczep: Trebbiano, Chardonnay)
Delikatne i lekkie wino stołowe stworzone ze znanej na całym świecie
odmiany Chardonnay i bardzo popularnej we Włoszech odmiany Trebbiano.
Uniwersalne wino na co dzień

wino białe wytrawne ( white dry wine )
Włochy, Veneto DOC
(szczep: Pinot Grigio)
Klasyczne lecz niebanalne Pinot Grigio stworzone z gron mocno
dojrzałych, z wyłącznie ręcznego zbioru. Wino posiada silne aromaty
kwiatów migdałowca i mocno dojrzałych jabłek. W ustach dominują
cytrusy i dosyć duża mineralność. Niezwykle uniwersalne.

CAPRICE COLOMBELLE
JEAN de VIGNES

butelka 750 ml - 45 zł

wino białe półwytrawne (white semi dry)
Francja, Cotes de Gascogne IGP
(szczep : Colombard, Ugni Blanc)
Wino lekkie i przyjemne, mały klejnot wśród białych win półwytrawnych.
Przyjemnie owocowe, delikatne na podniebieniu, umili nam czas w
oczekiwaniu na posiłek jako doskonały aperitif.

XVIII SAINT LUC

butelka 750 ml - 55 zł
kieliszek 100 ml - 10 zł

wino białe półsłodkie (white semi sweet)
Francja, Cotes de Gascogne IGP
(szczep : Colombard, Ugni Blanc0
Delikatne wino z opóźnionego zbioru o doskonałej równowadze pomiędzy
słodyczą a kwasowością. Nazwa „XVII Saint Luc” nawiązuje do dnia Świętego
Łukasza który przypada na 18 października, wtedy to już tradycyjnie
następuje zbiór mocno dojrzałych owoców na to przyjemne półsłodkie wino.
Saint Luc XVIII doskonale się sprawdzi do pikantnej kuchni azjatyckiej,
owoców, delikatnych deserów i świetnie będzie smakował bez żadnych
dodatków.

butelka 750 ml - 55 zł

butelka 750 ml - 50 zł
kieliszek 100 ml - 10 zł

wino białe wytrawne (white dry wine)
Francja, Cotes de Gascogne IGP
(szczep : Colombard, Ugni Blanc)
Aromatyczne i świeże wino z serca Gaskoni, stworzone z gron
zbieranych ręcznie. Aromaty zdominowane przez nuty cytryny i
grapefruita, rozwijające się w kierunku dojrzałej brzoskwini i pigwy.
Szczep Colombard nadaje winu świeżą kwasowość a Gros Manseng
łagodzi delikatną owocową słodyczą.
Caprice charakteryzuje się wyjątkową długością w ustach, dominują
anansy i marakuja. Świetne do posiłków ale równie dobre jako aperitif.

MONTES ERMOS RESERVA butelka 750 ml - 60 zł
wino białe wytrawne ( white dry wine )
Portugalia, Duoro DOC
(szczep: Codega de Larinho, Rabigato, Viosinho)
Wino ze stromych zboczy rzeki Duoro, stworzone z endemicznych
portugalskich szczepów winorośli. Parcele usytuowane powyżej 600
metrów n.p.m. zapewniają świeżość i mineralność, grona zbierane
ręcznie. Część wina przebywa przez 6 miesięcy w beczkach dębowych
na osadzie, zapewniając winu gęstość i ekstraktywność. W ustach
treściwe i gęste, z mocno wyczuwalnym dojrzałym owocem gorzkiej
pomarańczy i brzoskwiń oraz nutą migdałową na finiszu.

CAVAZZA BOCARA

butelka 750 ml - 70 zł

wino białe wytrawne ( white dry wine )
Włochy, Veneto DOC
(szczep: Garganega)

MONTES ERMOS RESERVA butelka 750 ml - 75 zł
wino czerwone wytrawne ( red dry wine )
Portugalia, Duoro DOC
(szczep: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz )

Mało znany szczep włoski uprawiany w okolicach miasteczka
Gambellara, dający gęste, mocno owocowe wina. Bocara jest winem
stworzonym z gron pochodzących z upraw na glebach wulkanicznych.
Zbiory wyłącznie ręczne. Bukiet czysty, mineralny, z wyraźnie
wyczuwalnymi nutami świeżych owoców i nutami czarnego bzu.
W ustach lekko ostre lecz eleganckie i soczyste, na finiszu wyczuwalne
przyjemne nuty gorzkich migdałów.
Wino pełne i świetnie zrównoważone.

Wino ze stromych zboczy rzeki Duoro, stworzone z
endemicznych portugalskich odmian winorośli. Aromaty pełne
dojrzałych czerwonych owoców ze śliwką na pierwszym
planie, w tle nuty pikantnych przypraw i goździków. Smak
aksamitny i pełny z intensywnymi nutami dojrzałych owoców i
czekolady. Dojrzewanie w beczce dębowej zapewnia słodkie
nuty wanilii i gładkie, przyjemne taniny.

CHABLIS LA SEREINE

CAPELLA

butelka 750 ml - 160 zł

butelka 750 ml - 85 zł

wino białe, wytrawne (white dry wine)
Francja, Burgogne AOC
(szczep : Chardonnay)

wino czerwone wytrawne ( red dry wine )
Francja, Ventoux AOC
(szczep : Syrah, Grenache Noir)

Jedno z najbardziej prestiżowych Chardonnay na świecie. Grona zbierane
ręcznie, pochodzą z 20 letnich krzewów winorośli, uprawianych na
wyjątkowej, wapiennej glebie. Chablis zawsze gwarantuje niezapomniane
doznania smakowe. To wino fenomenalnie mineralne, przenikliwe,
konsekwentnie świeże, o strukturze opartej na delikatnej kwasowości. Bukiet
otwiera się aromatami świeżych, pachnących lekko wanilią owoców o białym
miąższu. Po napowietrzaniu uwydatnia się elegancka nuta mineralna, która
dopełnia aromatyczną paletę. W ustach dobrze zbudowane, złożone i
orzeźwiające dzięki wyraźnym owocom i delikatnej kwasowości. Zarówno
aromaty jak i usta długie i przyjemne.

Wino z winnic o glebach wapienno piaszczystych, położonych na
południowym stoku sławnej góry Mt.Ventoux, w Dolinie Rodanu.
Capella jest blendem typowych dla południowej Francji, szczepów
winorośli Syrah 90% i Grenache Noir 10%. Stare krzewy, zbiór
ręczny i selekcjonowane zbiory gwarantują ciekawe doznania
smakowe. Wino gęste, bogate w taniny lecz nie bardzo ciężkie.
Aromaty czereśni dominują nad nutami czarnej porzeczki i przypraw,
w ustach wyraziste, mocno owocowe i długie, taniny krzepkie lecz
przyjemne.

VERGEL ROSATO ORGANIC

MICINA

butelka 750 ml - 50 zł

butelka 750 ml - 95 zł

wino różowe wytrawne ( rose dry wine )
Hiszpania, Alicante DO
(szczep: Monastrell)

wino czerwone wytrawne ( red dry wine )
Włochy, Terre Siciliane IGP
(szczep: Nerello Moscalese)

Wino organiczne i wegańskie, o bardzo przyjemniej strukturzei mocnym
owocu. Vergel to wino stworzone z winogron odmiany Monastrell, dającej
bardzo krzepkie i mocne czerwone wina.
Wino ma ekspresyjny aromat truskawek, malin, melonów, które rozwijają się
w nuty egzotycznych owoców. W ustach jest łagodne, świeże i eleganckie.

Nerello Moscalese występuje głównie na Sycylii, dając wina mocno
skoncentrowane o gęstej konsystencji, z dużą nutą cukru resztkowego.
Aromaty dojrzałe, wiśnie, konfitura śliwkowa i kakao. W ustach jest
gładkie i bujne, o aksamitnych aromatach czerwonych jagód z
dojrzałymi wiśniami i śliwkami, na końcu jest gorzka czekolada.
Taniny lekko słodkie, kwasowość delikatna, dobre do wielu posiłków i
idealne na wieczorne pogaduchy.

CONTE TINTO
karafka 500 ml - 15 zł

LE BIGNELE VALPOLICELLA CLASSICO RIPASO
butelka 750 ml - 130 zł

wino czerwone lekko wytrawne ( red dry wine )
Włochy, Veneto
(szczep: Merlot, Cabernet Sauvignon)
Delikatne i lekkie wino stołowe skomponowane ze znanych i popularnych
odmian: Merlot i Cabernet Sauvignon.
Wino bardzo uniwersalne i nieskomplikowane.

AZABACHE SEMI CRIANZA

butelka 750 ml - 50 zł
kieliszek 100 ml - 10 zł

wino czerwone wytrawne ( red dry wine )
Hiszpania, Rioja DOc
(szczep: Tempranillo, Garnacha)
Nietypowe dla regionu Rioja, bo starzone tylko 6 miesięcy w beczkach, wino
skomponowane w 85 % z odmiany Tempranillo i 15% Garnacha.
Wino nieskomplikowane lecz niezwykle przyjemne. W nosie intensywny
aromat dojrzałych czerwonych owoców z lekką ziołową nutą.
W ustach krągłe i świeże, przyjemnie owocowe z niuansami beczkowymi.
Lekkie, miłe i przyjemne.

AZABACHE CRIANZA

butelka 750 ml - 65 zł

wino czerwone wytrawne ( red dry wine )
Hiszpania, Rioja DOc
(szczep: Tempranillo, Garnacha, Mazuelo)
Wino skomponowane w 70 % z odmian Tempranillo, 20% Garnacha
i 10% Mazuelo, zgodnie z apelacją dojrzewające przez 12 miesięcy w beczkach
dębowych i 6 miesięcy w butelkach. Charakteryzuje się gładkimi i
przyjemnymi, dżemowymi aromatami czarnej porzeczki, malin i truskawek z
wyczuwalnymi nutami drewna egzotycznego, tostów i wanilii na końcu. W
ustach pełne i dobrze zbudowane, dobrze zharmonizowane . Taniny lekkie i
przyjemne, kwasowość zrównoważona i nie nachalna. Wino uniwersalne.

wino czerwone wytrawne ( red dry wine )
Włochy, Veneto DOC
(szczep: Corvina, Corvignone, Rondinella, Molinara)
Złożoność i elegancja wzmocniona o nuty Amarone. Wino doskonałe,
mocne aromaty śliwek i wiśni z nutami czarnego pieprzu i lukrecji
ożywią każdego. Żywe podniebienie z pieprzowymi, średnio ciężkimi
ciemnymi owocami bardzo długo się utrzymujące. Wino trochę
zadziorne, z charakterem ale dlatego zapadające w pamięć.
Wykończenie jest ciepłe i pikantne, pragnie się wziąć kolejny łyk.
Jest to Valpolicella niebanalna i wzbogaci każdy posiłek, będzie
smakować również jako towarzysz późnym popołudniem i wieczorem.

CHAMPAGNE MOET & CHANDON BRUT IMPERIAL
butelka 750 ml - 290 zł

CAVAZZA PROSECCO SPUMANTE
butelka 750 ml - 75 zł

wino musujące, białe wytrawne (white dry, sparkling wine)
Francja, Szampania AOC
(szczep : Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay)

wino musujące, białe wytrawne ( white dry , sparkling wine )
Włochy, Veneto DOC
(szczep: Glera)

Brut Imperial to wyśmienity szampan, który dojrzewa przez okres 30
miesięcy w piwnicach, prawie dwa razy dłużej niż wymaga tego prawo
apelacyjne.Jego złoto- żółty kolor z subtelnymi zielonkawymi refleksami
idealnie komponuje się z aromatycznym bukietem zielonego jabłka,
owoców cytrusowych oraz orzechów nerkowca. Smak przepełnia owocowa
świeżość z nutami jabłka, gruszek i cytrusów, która dojrzewając odkrywa
wspaniały aromat pieczonych bułeczek francuskich oraz orzechów
laskowych. Na podniebieniu łagodnieje, staje się pełen gładkości i finezji.

Lekko wytrawne Prosecco, nagrodzone srebrnym medalem przez
opiniotwórczy magazyn Decanter w 2017 roku. Wino zostało ocenione
na 90 punktów. Wino z owoców zbieranych ręcznie. Pęcherzyki trwałe i
gęste, wino o dominujących aromatach kwiatów akacji i mocno
dojrzałych jabłek.
Doskonałe do świętowania, jako aperitif i do wielu dań.

CHAMPAGNE MOET & CHANDON ICE IMPERIAL
butelka 750 ml - 340 zł
wino musujące, białe wytrawne (white dry, sparkling wine)
Francja, Szampania AOC
(szczep : Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay)
Moët & Chandon Ice Impérial jest pierwszym na świecie szampanem
stworzonym specjalnie do serwowania z kostkami lodu. Moët Ice Impérial
powstał, by zaoferować nowy, orzeźwiający smak szampana, zachowując
jednocześnie kunszt winiarski, jaki marka Moët & Chandon celebruje od
stuleci. Intensywny, owocowy i orzeźwiający – Moët Ice Impérial to zupełnie
nowe, letnie oblicze szampana. To genialne połączenie aromatów owoców
tropikalnych, takich jak mango czy guajawa z nutami nektarynki, maliny i
agrestu. Szeroką paletę komponują nasycona świeżością i zmysłowo
orzeźwiająca owocowa mieszanka, urzekająca słodkość karmelu, charakter
pigwy, a także chłodząca kwasowość agrestu oraz nuty imbiru.

CAVAZZA PROSECCO FRIZZANTE
butelka 750 ml - 65 zł
kieliszek 100 ml - 12 zł
wino musujące, białe wytrawne ( white dry , sparkling wine )
Włochy, Veneto DOC
(szczep: Glera)
Półwytrawne Prosecco EXTRA DRY - lekko musujące.
Wino o aromatach zielonych owoców i dzikich jabłek. Świeży smak
i delikatnie skrzące bąbelki orzeźwiają, a trzydniowa maceracja na
skórkach dodała dodatkowych aromatów. Wino uniwersalne, do
potraw, jako aperitif i jako tarasowy towarzysz.

