WINA HAUSOWE

WINA BIAŁE

LA BUENA ESPERA / BIAŁE PÓŁWYTRAWNE / HISZPANIA

COLOREA VERDEJO / BIAŁE WYTRAWNE / HISZPANIA

12% Alc Kraj Hiszpania region La Mancha Szczep AIREN rodzi grona, które
odwdzięczają się winem niezwykle delikatnym o barwie wręcz
przejrzystej. Mocno schłodzone używane są do lekkich sałatek i owoców
morza.

12% Alc. Hiszpania La Mancha Wino intensywne i żywe, z długim
akcentem smakowym. Bukiet owocowy z rozpoznawalnym melonem i
zaskakującą końcówką miodu. Odpowiednie do ryb, owoców morza,
makaronów - 50 zł

RIVANER BIAŁE PÓŁWYTRAWNE / NIEMCY
KIELISZEK 150 ML - 15 zł

KARAFKA 250 ML - 20 zł
KARAFKA 500 ML - 25 zł

- 50 zł

- 90 zł

12% Alc Niemcy region NAHE Orzeźwiające, pełne niespodzianek
smakowych wino. Niezwykłe owocowe tony i dominujący zapach
cytrusów zadowoli smakoszy jako dodatek do delikatnych potraw, ale
najbardziej dla samodzielnego wypicia.

BAILA AIREN BIAŁE PÓŁSŁODKIE

/ HISZPANIA - 55 zł

LA BUENA ESPERA / CZERWONE WYTRAWNE / HISZPANIA

12% Alc. Hiszpania Tierra De Castilla Wino zbalansowane i spokojne w
kwasowości. . Przeznaczone do delikatnych białych mięs, ryby i owoców
morza

12% Alc. Hiszpania La Mancha. Wybór najlepszych gron i zestaw trzech
mocnych szczepów to szczyt kompozycji winiarskiej. Piękny balans i
łagodna końcówka.

CUVEE WEISS BIAŁE SŁODKIE / NIEMCY

KIELISZEK 150 ML - 15 zł

KARAFKA 250 ML - 20 zł
KARAFKA 500 ML – 25 zł

- 60 zł

9% Alc. Niemcy Badenia Frankonia szczególnie doskonałe do lodów i
wszelkich deserów owocowych.

WINA CZERWONE

WINA KONESERA

COLOREA TEMPRANILLO /CZERWONE WYTRAWNE /HISZPANIA –

VALDUEZA WINO / CZERWONE WYTRAWNE / HISZPANIA – 120 zł

50 zł
Hiszpania La Mancha wino świetnie zbudowane o mocnej strukturze.
Zdecydowane aromaty owoców leśnych i wiśni przechodzące w nutę
orzechów laskowych. Polecane do czerwonych i białych mięs, makaronów
i potraw z ryżem.

DORNFELDER TROCKEN /CZERWONE WYTRAWNE / NIEMCY – 95
zł
13% Alc. Niemcy Nahe Arystokratyczne, wysokogatunkowe, czerwone
wino wytrawne. Bardzo złożony, atakujący bukiet z aurą wiśniowo –
czereśniową.

BAILA TEMPRANILLO / CZERWONE PÓŁSŁODKIE / HISZPANIA – 55 zł
Hiszpania Tierra De Castilla Wino bardzo miękkie i świeże w smaku.
Wyraźne aromaty owocowe . Doskonałe do lekkich sałatek, kaczki i
makaronu.

CUVEE ROTWEIN / CZERWONE SŁODKIE / NIEMCY

- 60 zł

12,5% Alc. Niemcy Badenia Frankonia CZERWONE SŁODKIE z pięknym
aromatem, odpowiednie do deserów, a szczególnie do kawy pitej we
dwoje.

14,5% Alc. Hiszpania Reg. Extramadura Dojrzewanie 36% w dębowych
beczkach z dębu francuskiego, 64% termoregulowane zbiorniki ze stali
nierdzewnej. Wino przemawia kolorem indyjskiego atramentu
naprzemiennie z ciemnym fioletem i czarną porzeczką. Bardzo różnorodny
w smaku, proponuje wpierw spokojny minerał kredy, aby na podniebieniu
zmienić się w jedwabisty ton wanilii. Wino mocne i intensywne, ale bez
agresji. Niepowtarzalny patent kompozycji tego wina przekonuje do
nalania następnych kieliszków. Zalecamy godzinną dekantację i
temperaturę wina 16°C.

MARQUES DE CASTILLA CRIANZA / CZERWONE WYTAWNE /
HISZPANIA – 90 zł
12,5% Alc. Hiszpania La mancha Wiodący szczep TEMPRANILLO skutkuje
mocną strukturą i charakterystycznym aromatem ciemnych jagód
zakończonym nutą lukrecji. Fermentowany 6 miesięcy w beczkach z
amerykańskiego dębu i rok leżakowany w butelce.

RIESLING TROCKEN / BIAŁE WYTAWNE / NIEMCY – 100 zł
12% alc. Niemcy Nahe wino wytrawne, białe, skomponowane z
niezwykłym pietyzmem i dbałością o to, czym riesling może obdarować
smakoszy. MEDAL ZŁOTY!

WINA KONESERA

WINA MUSUJĄCE

RIESLING SPATLESE / BIAŁE PÓŁSŁODKIE / NIEMCY – 100 zł

RIESLING SEKT EXTRA TROCKEN / BIAŁE WYTRAWNE

7,5% Alc. białe półsłodkie Niemcy Nahe Pochodzenie szczepu ze światowej
klasy stoku DORSHEIMER PITTERMANNCHEN daje producentowi
argument do produktu wyjątkowego wina. Wino półsłodkie, które
zaakceptujesz i zapamiętasz jego smak.

12% Alc. Niemcy, rejon Nahe,
szampańską.

NELEMAN / BIAŁE WYTRAWNE/ ORGANICZNE / NIEMCY

7% Alc. Włochy Piemont białe słodkie

- 100 zł

12,5% Alc. białe wytraw. HiSZPANIA jedno z najlepszych win organicznych
( ECO ) dostepnych w EUROPIE nowatorskie rozwiązania otwierania
butelek, lekkie wino z owocowo kwiatowym bukietem mocniej
schłodzone doskonałe na letnią porę.

- 100 zł

wino musujące produkowane metodą

MOSCATO SPUMANTE BIAŁE PÓŁSŁODKIE / WŁOCHY – 60 zł
Wspaniałe i charakterystyczne dla PIEMONTU wino musujące, jest ozdobą
wszelkich uroczystości. MUSCAT jest aromatyczny, słodki i dosłownie
rozpala się na języku

WINA RÓŻOWE
SPATBURGUNDER HALBTROCKEN / RÓŻOWE PÓŁWYTRAWNE /
NIEMCY - 95 zł
12% Alc.Niemcy Nahe Szlachetne różowe wino półwytrawne cudowna
kompozycja aromatów kwiatowych i jesiennych liści.

