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białe / white

deserowe / dessert

Campo Castillo Blanco

Vina Losar Blanco

15 cl · 10,- / 75 cl · 45,D.O. Campo de Borja, Borsao, Hiszpania/Spain
Szczep/Variety: Viura
Półwytrawne. Krągłe i przyjemne./ Semi-dry. Round and pleasant.
Świeże wino o blado słomkowym kolorze i czystym zapachu zielonych jabłek.
W smaku krągłe, lekkie ale z dobrą strukturą, przyjemne w piciu. Do sałatek, dań
rybnych oraz drobiu.

czerwone / red

Campo Castillo Tinto
15 cl · 10,- / 75 cl · 45,D.O. Campo de Borja, Borsao, Hiszpania/Spain
Szczep/Variety: Garnacha
Półwytrawne. Mocno owocowe./ Semi-dry. Very fruity.
Lekkie, okrągłe wino pełne aromatów czerwonych porzeczek i jeżyn. Duża
owocowość, gładkie taniny oraz odrobina pikantności sprawiają, że jest to
przyjemne i uniwersalne wino.

białe/white

15 cl · 11,- / 75 cl · 49,Vino de Mesa, Bodegas Victorianas, Hiszpania/Spain
Szczep/Variety: Viura
Półsłodkie. Soczyście owocowe./ Semi-sweet. Fruit juices.
Odświeżający bukiet, pełen zapachów owoców cytrusowych i białych kwiatów,
bardzo charakterystyczny dla szczepu Viura. Bardzo uniwersalne wino, nadające
się na wszelkie okazje.

Vina Losar Tinto
czerwone/red

15 cl · 11,- / 75 cl · 49,Vino de Mesa, Bodegas Victorianas, Hiszpania/Spain
Szczep/Variety: Tempranillo
Półsłodkie. Pełne z wiśniową nutą./ Semi-sweet. Full with cherry notes.
Piękny, głęboki kolor i dojrzały, intensywny zapach z akcentami wiśni i czarnych
porzeczek. W smaku zbalansowane, bogate, półsłodkie z miękkimi taninami.

Wina

jakościowe…
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Wina

Quality wines...

Hiszpania • Spain

białe/white

75 cl · 79,-

75 cl · 71,-

D.O.Ca. Rioja, Bodegas Valdemar
Szczep/Variety: Tempranillo

I.G.T. Veneto, Terra Musa
Szczep/Variety: Pinot Grigio

Wytrawne. Zbalansowane, choć soczyste./ Dry. Balanced, though juicy.
Fioletowo-czerwony kolor charakterystyczny dla Tempranillo, czysty i jasny.
W nosie możemy docenić kwiatowe aromaty i potężne nuty dojrzałych czerwonych
owoców. Owocowe, krągłe i bardzo wyraziste wino. Szczególnie nadaje się do
duszonych warzyw, grillowanych mięs i pieczeni jagnięcego. Idealny dodatek do
sera i wędlin.

Wytrawne. Naturalne i ekspresyjne./ Dry. Natural and expressive.
Pinot Grigio z winnicy Musaragno charakteryzuje się pełną, świetlistą barwą
z wyczuwalnym orzechowo-migdałowym aromatem. Wino z podkreśloną ale
nie dominującą kwasowością. Dobrze komponuje się z drobiem, rybami i lekkimi
sałatkami.
Wyróżnione/Featured: International Organic Wine Award 2016 Silver
Medal (2015)

Senorio de Sarria Crianza
czerwone/red

Tenuta di Morzano Chianti Nonnonanni

75 cl · 84,-

czerwone/red

D.O. Navarra, Bodega de Sarria
Szczep/Variety: Cabernet Sauvignon, Graziano, Garnacha

75 cl · 71,D.O.C.G. Chianti, Tenuta di Morzano
Szczep/Variety: Sangiovese, Canaiolo, Trebiano, Malvasia

Wytrawne, mocne. Świeże z korzennymi nutami./
Dry, strong. Fresh with spicy notes.
Piękny kolor czerwonych wiśni z fioletowym obrzeżem. Świeże, o dobrym
balansie. Aromaty jeżyn, jagód i malin. Kwiatowe i korzenne nuty. Pasuje do
wędzonego mięsa, wędzonek, gulaszu.

D.O. Navarra

To banalne stwierdzenie wcale nie czyniło z tego miejsca mekki dla
koneserów win wysokiej klasy. Winorośl jest tutaj tak powszechna jak
u nas zboże jednak przez całe lata poza wyjątkami produkowała morze
średniej jakości niebutelkowanych win. Ostatnie lata to prawdziwy boom renesans klasycznych regionów ze wspaniałymi winami najwyższej klasy,
jak i powstawanie nowych regionów skutecznie rywalizujących z wyrobami
z Chile czy Australii. Przyszłość Hiszpanii to z pewnością wina terroistyczne
w typie francuskich Chateaux.

Quality wines...

Terra Musa di Musaragno Pinot Grigio

czerwone/red

HISZPANIA - KRAJ WINA

※

Włochy • Italy

Conde Valdemar Tinto

D.O.Ca. Rioja

jakościowe…

Wytrawne. Eleganckie i pełne./ Dry. Elegant and full.
Wino o pięknej, głębokiej, purpurowej barwie. W zapachu wyczuwalne słodkie
aromaty wiśni, wędzonego drewna i suszonych śliwek. W smaku pełne,
miękkie i harmonijne z eleganckimi, słodkimi taninami. Jedno z najbardziej
popularnych win włoskich, zjednujące sobie rzesze fanów dzięki bogactwu
aromatów i miękkości smaku. Doskonałe do serów, makaronów, pieczystych
czerwonych mięs, warzyw z grilla oraz dziczyzny.

I.G.T. Veneto
WŁOCHY - PRAWDZIWY WINIARSKI KOLOS

D.O.C.G. Chianti

Można tu spotkać tańsze od wody złej jakości wina dla masowego odbiorcy
jak i warte swych wysokich cen winiarskie arcydzieła. Jednak współczesna
konkurencja popycha ten kraj już tylko w jednym kierunku jakości opartej
na lokalnej tożsamości. Ogólny poziom win jest wysoki, ceny wciąż rozsądne
a rozsławione marki nie tracą na popularności.
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Włochy • Italy

Quality wines...

Wachtenburg Winzer Riesling Classic
białe/white

czerwone/red

75 cl · 84,-

75 cl · 95,-

Pfalz, Wachtenburg Winzer
Szczep/Variety: Riesling

I.G.P. Puglia, Le Vigne di Sammarco
Szczep/Variety: Primitivo

Delikatnie wytrawne. Intensywnie owocowe aromaty./ Gently dry.
Intense fruit flavors.
Harmonijna równowaga pomiędzy słodyczą i kwasowością. Wino lekkie
i łagodne, a jednocześnie rześkie i aromatyczne.

Wytrawne. Szlachetne i skoncentrowane./ Dry. Noble and concentrated.
Nuty owoców pestkowych i czekolady. W ustach gładkie z wyraźną owocowością.
Słodkie nuty śliwki ładnie balansują delikatną kwasowość.

WŁOCHY - PRAWDZIWY WINIARSKI KOLOS
Można tu spotkać tańsze od wody złej jakości wina dla masowego odbiorcy
jak i warte swych wysokich cen winiarskie arcydzieła. Jednak współczesna
konkurencja popycha ten kraj już tylko w jednym kierunku jakości opartej
na lokalnej tożsamości. Ogólny poziom win jest wysoki, ceny wciąż rozsądne
a rozsławione marki nie tracą na popularności.

※

Niemcy • Germany

Le Vigne di Sammarco Primitivo Diade

D.O.P. Primitivo
di Manduria

jakościowe…

NIEMCY - WYŚMIENITE TRUNKI NA DOBRYM GRUNCIE

Pfalz

Tam, gdzie wzrasta niemiecka winorośl, rozwija się coś szczególnego. Na
urozmaiconych gruntach 13 obszarów uprawy winorośli szlachetne winogrona
czują się jak w domu, od rześkiego Rieslinga po Spätburgundera o kwiatowej
nucie. Rozpieszczane przez klimat typowe niemieckie lekkie wina o owocowym
posmaku nabierają tu pełnej gracji, wdzięku i charakteru.
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Chile • Chile

Selekcja

win…

※

Selection of wines...

France • France

Classic Chardonnay VSE
białe/white

75 cl · 59,D.O. Central Valley, Viña San Esteban
Szczep/Variety: Chardonnay
Wytrawne. Tropikalne i lekkie./ Dry. Tropical and light.
Jasnozłoty kolor. Świeże aromaty cytrusów i owoców tropikalnych. Średnio
zbudowane, z przyjemnym finiszem.

Classic Cabernet Sauvignon VSE
czerwone/red

75 cl · 59,-

Domaine Roland Lavantureux Chablis
białe/white

75 cl · 125,A.O.C. Chablis, Domaine Roland Lavantureux
Szczep/Variety: Chardonnay
Wytrawne, mineralne. Aromatyczne, dojrzałe./ Dry, mineral. Aromatic
and ripe.
Klasyczne, szczupłe i mineralne Chardonnay, w którym strukturę buduje
chrupka kwasowość zielonego jabłka zwieńczona czystym, wapiennym
finiszem.

D.O. Aconcagua Valley, Viña San Esteban
Szczep/Variety: Cabernet Sauvignon
Wytrawne. Jasnorubinowy czerwony kolor./ Dry. Light ruby red color.
Gorące dni i chłodna napływająca z Andów bryza to klucz do delikatnego
dojrzewania i wydobycia pełnej ekspresji winogron szczepu Cabernet
Sauvignon. Ciemny aromat wiśni i dymu. Intensywne i dobrze ukształtowane
dojrzałe taniny i dotyk ciemnych jagód.

Classic Merlot VSE
czerwone/red

75 cl · 59,D.O. Aconcagua Valley, Viña San Esteban
Szczep/Variety: Merlot
Wytrawne. Korzenne i miękkie./ Dry. Spicy and soft.
Czerwona barwa. Aromaty jagód i korzeni. W smaku miękkie, z przyjemnym
finiszem. Do pieczonych mięs, wieprzowiny, makaronów.

D.O. Central Valley
D.O. Aconcagua Valley
CHILE - MODA OSTATNICH LAT
Chilijskie wina cieszą się dziś niezwykłym powodzeniem. Przyjemne, łatwe w
odbiorze stanowią doskonały wstęp dla przyszłych miłośników win. Jednak
współczesne Chile to nie tylko morze łatwych, czystych, gotowych do picia
trunków z najpopularniejszych szczepów.

DOMAINE ROLAND LAVANTUREUX
Winnica szczyci się wyjątkowymi glebami, tzw.
kimerydowymi. Ich skład (mieszanka wapieni, gliny
i muszli) powoduje, że tutejsze wina posiadają
wyjątkową kompleksowość, ale zarazem łagodną
mineralność z delikatnie zaznaczoną kwasowością.
Dziewiętnaście hektarów winnicy należącej do
rodziny Lavantureux znajduje się tuż nieopodal
Chablis w miejscowości Lignorelles. Winnicę założył
Roland Lavantureux w 1978 roku na ziemi należącej
już od pięciu pokoleń do jego rodziny. Dzisiaj
dołączyli do niego synowie David oraz Arnaud, którzy
przejęli część obowiązków w zarządzaniu. Winnica
produkuje około 100 000 butelek wina rocznie.
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szampan i

Wina Musujące Jakościowe ※

Champagne & Quality Sparkling Wines

Włochy • Italy

Laurent Lequart Reserve Brut
Begali Amarone Classico
czerwone/red

75 cl · 200,D.O.C. Amarone Della Valpolicella Classico, Lorenzo Begali
Szczep/Variety: Corvina, Rondinella
Wytrawne, jedwabiste. Wyjątkowe./ Dry, silky. Exceptional.
Rubinowy kolor z granowym refleksem. W zapachu aromaty dojrzałych
owoców. Smak delikatny, z aksamitnymi taninami. Produkowane metodą
Ripasso polegającej na powtórnej fermentacji wina na wyciśniętych owocach
używanych wcześniej do produkcji amarone. Do picia samo, lub jako towarzysz
czerwonych mięs, twardych serów, dziczyzny.

75 cl · 200,A.O.C. Champagne, Laurent Lequart, Francja/France
Szczep/Variety: Pinot Meunier
Wytrawne. Uwodzicielskie./ Dry. Alluring.
Intensywny aromat białych kwiatów, brzoskwini i owoców cytrusowych.
W ustach nuty żółtej śliwki, skórki pomarańczowej i limonki.

Henry Varnay Demi-Sec
75 cl · 51,Vin Mousseux France, Francja/France
Szczep/Variety: Chardonnay
Półwytrawne. Owocowe i odświeżające./ Semi-dry. Fruitful and
refreshing.
Jasnożółty kolor i ciągły strumień drobnych pęcherzyków. W nosie aromat
zielonego jabłka i melona. Na podniebieniu znajdziemy lekkie smaki owoców
cytrusowych i jabłek. Świeża kwasowość tworzy lekkie zrównoważone wino,
pasujące do wszystkich owoców morza, kremowych serów i wypieków.

Ca’Tullio Prosecco
AZIENDA AGRICOLA BEGALI
Posiadłość Begali leży w regionie Valpolicella,
pomiędzy Veroną i jeziorem Garda. Od początku XX
wieku rodzina Begali przekazywała z pokolenia na
pokolenie tradycje winiarskie. Winnice usytuowane
są na 10 hektarach, pomiędzy wiśniowymi sadami na
wzgórzach małej wioski Cengia. Założyciel winnicy
oraz ojciec aktualnego właściciela posiadłości
rozpoczął produkcję win w celu ich odsprzedaży, tuż
po drugiej wojnie światowej. Amarone produkowane
przez Giordano zostało wielokrotnie nagrodzone
najwyższym wyróżnieniem w Gambero Rosso.

75 cl · 93,D.O.C. Prosecco, Ca’Tullio, Włochy/Italy
Szczep/Variety: Glera
Wytrawne. Rześki bukiet./ Dry. Crisp bouquet.
To wino musujące o słomkowożółtym kolorze, o jaskrawym odcieniu. Bąbelki
ma delikatne i trwałe. Zapach charakterystyczny dla owoców. W smaku
miękkie, przyjemnie owocowe. Wino musujące doskonałe na każdą okazję,
przyjemne i eleganckie, idealne na aperitif. Podawać mocno schłodzone,
w temperaturze od 2 ° do 5 ° C.

