MERLOT DELLE VENEZIE IGT
Salvalai, Veneto, Italy
Stuprocentowy Merlot o rubinowo-czerwonej, lśniącej barwie z refleksami w kolorze starzejącego
się owocu granatu. Bukiet intensywny, nieprzemijający, z charakterystyczną nutą wiśni. W smaku
wytrawne, otulające i dobrze zbudowane.
Bright ruby red with garnet hints if aged. Persistent scent, typical of morel. Dry, medium- bodies,
pleasant, warm taste with a light fruit finish and a soft rounded bouqet.
Słodkie/ wytrawne

75cl/ 60
15 cl/ 15

BORGOANTICO ROSSO VDT
Salvalai, Veneto, Italy
Doskonałe na każdą okazję półsłodkie wino o bardzo łagodnej charakterystyce. Barwa rubinowoczerwona z fioletowymi refleksami. Bukiet aromatyczny pełen fiołków i malin.
Perfect for etery occasion, this delicate semi- sweet red win is made from specially select grapes.
A spicy, raspberry and violet scented nose.
Słodkie/ wytrawne
75cl/ 60
15 cl/ 15

NEKEAS TEMPRANILLO & MERLOT
D.O. Navara, Spain, Tempranillo, Merlot
Wino jest świeże i aromatyczne, w bukiecie przeważają nuty czerwonych owoców. W ustach
harmonijne, czyste, z lekką strukturą i łagodnym finiszem.
The wine is fresh and aromatic, the bouquet is dominated by notes of red fruit. Harmonious and
clear in the mouth with a mild structure and a smooth finish.
Słodkie/ wytrawne
75cl/ 75
MONTEPUCLCIANO D’ABRUZZO
Doc 2014, Veneto, Italy
Podstawowe czerwone wino z Abruzzo produkowane z winogron Montepulciano. Uprawiane na
nasłonecznionych stokach uzyskuje swoją indywidualność i łagodny smak. Dojrzewa w beczkach
ze słoweńskiego dębu. Zachęca swoim czerwono-rubinowym kolorem. Bukiet przepełniony
aromatami owoców. Wytrawne, zharmonizowane, uniwersalne wino nadające się na każdą okazję.
Pleasant red wine made one hundread percent from Montepulciano grapes. Lively and warm ruby
colour. Broad and distinct bouquet with scents of bitter almonds which aontrast with subtle note of
black berry.
Słodkie/ wytrawne
75cl/ 80

75cl/ 80

Wszystkie ceny są w PLN/ All proces are in PLN

A-MANO NEGRO AMARO
Puglia IGT, 2012
Z gron uprawianych na kruchej, ciemnej, czerwono-brązowej ziemi w winnicy Salento penisula,
powstaje wino bogate w aromaty świeżo wyciśniętych jagód, ciemnych wiśni, przypraw i kwiatów
(typowe dla win białych). Negroamaro jest jednym z nielicznych czerwonych win, w którym
odnajdujemy wyraźne akcenty kwiatowe. Całości dopełniają delikatne taniny i długi, ale subtelny
finisz. Jest takie jak powinno być Negroamaro - łagodne w ustach, zadziwiające swoją
owocowością. Wino z dużym potencjałem do dalszego rozwoju, odkrywające wraz z wiekiem
naturę dojrzałego Burgunda.
The intense aromas of crushed berries –juicy and sweet, then black cherries and spices jump out.
Look again and you find a floral note, like the heart of an apricot colored rose. Floral notes are
common in white wines, but rare in reds; A Mano Negroamaro is one of the few reds that have it,
and it is seductive.
Słodkie/ wytrawne
75cl/ 110

DA VINCI CHIANTI DOCG
Cantine, Toscana Grona: 85% Sangiovese, 10% Merlot, 5% inne czerwone
Rubinowo-czerwone w barwie. W bukiecie dominuje wiśnia i świeże czerwone owoce, połączone
z nutą gruszki, przypraw korzennych i pieprzu. Doskonale zbalansowane, dojrzałe i świeże, pełne
delikatnych, miękkich tanin. 30% wina dojrzewa w dębowych beczkach. Sugestie kulinarne:
doskonałe z przystawkami, makaronem oraz z daniami mięsnymi.
Ruby red and clear In colour. The dominant bouquet is of cherry and fruits mingled by perry
notes. On the palate the wine is well balanced, ripe and lively with soft and round tannins
lingering throught the finish.
Słodkie/ wytrawne
75cl/ 120
PRUGNETO, SANGIOVESE ROMAGNA DOC 2014
Emilia-Romagna, Nespoli Grona: Sangiovese 100%
Czerwone wino ukazujące prawdziwą ekspresję gron Sangiovese z regionu Romagna. Jasno
rubinowe w barwie, owocowe, gładkie w smaku korespondującym z przyjemnym aromatem
małych czerwonych owoców. Na podniebieniu, świeżość idzie w parze z miękkimi taninami i
subtelnymi akcentami fiołka, śliwki oraz wiśni z długim pikantnym posmakiem.
The genuine expression of Sangiovese from Romagna. Fruity, smooth, with a bright ruby red
colour linked to an intense and fine red fruit perfume. In the palate, the freshness goes together
with soft tannins and violet, cherry and plum notes, with a long and spicy aftertaste
Słodkie/ wytrawne
75cl/ 130

COUVENT DES JACOBINS PINOT NOIR
Bourgogne A.O.C. - Louis Jadot – Francja Szczep: Pinot Noir.
Typowe wino dla regionu Burgundii z delikatnymi aromatami czerwonych owoców, które
przechodzą w bardziej złożone tj. przyprawy i leśne nuty w miarę dojrzewania. Młode
rekomendowane schłodzone do grillowanego czerwonego mięsa. Po 2 latach idealne do bardziej
wyszukanych potraw między innymi dziczyzny, serów.
Typical for the region of Burgundy wine with delicate aromas of red fruits that go into more
complex, ie. Spices and forest notes as puberty. Young recommended chilled to grilled red meat.
After 2 years, ideal for the more elaborate dishes, inter alia, venison, cheeses.
Słodkie/ wytrawne
75cl/ 170

CHARDONNAY DELLE VENEZIE
Salvalai, Veneto, Italy Grona 100% Chardonnay
Stuprocentowe Chardonnay o żółto-słomkowej barwie z delikatnymi zielonymi refleksami. Bukiet
subtelny, bardzo charakterystyczny. W smaku owocowe, łagodne, lekko kwaskowate.
Doskonałe dla miłośników wina o delikatnym podniebieniu.
Pleasant white wine, straw yellow In color with greenish highlights with very typical delicate
Fouquet. It has fruity, soft, slightly acidic taste.
Słodkie/ wytrawne
15 cl/ 15
75cl/ 60
WEINGUT MÜLLER MARTIN D.A.C KREMSTAL, AUSTRIA
Szczepy- Sauvignon blanc, Gruner Veltliner, Gebler Muskateler
Winogrona pochodzą z ekologicznej winnicy usytuowanej wokół wzgórza Gottweigeer na południu
doliny Kremstal. Jasno słomkowy kolor z zielonymi refleksami. Na podniebieniu uderzenie owoców
tropikalnych, limonka, cytryna, gruszka, ananas z akcentami ziołowymi. Świeże, aromatyczne wino
ze zrównoważoną kwasowością.
Grapes are grown on an organic vineyard placed around the Gottweigeer hill in the southern part
of the Kremstal valley. Of a light yellow colour with green hues. Explosion of tropical fruit, lime,
lemon, pear, pineapple and herbal touch on the palate. Fresh, aromatic wine with balanced acidity.
Słodkie/ wytrawne
15 cl/ 15
75cl/ 60

PINOT GRIGIO ACQUERELLO TERRE SICILIANE
Sicilia, Barone Montalto, Grona: 100% Pinot Grigio.
Jasna, słomkowa barwa. Nos świeży i owocowy z akcentami gruszki, zielonego jabłka i białej
brzoskwini. Na podniebieniu powtórzony bukiet aromatyczny, ze świeżą kwasowością, oraz nutami
kolendry i mineralnością idącą w parze z odpowiednio wytrawnym finiszem.
Pale, straw color. Fresh and frukty nose with touches of pear, Green Apple and white peach. The
palate repeats aromatic bouquet, with fresh acidity and notes of coriander and lime- reaching hand
in hand with properly dry finish.
Słodkie/ wytrawne
75cl/ 80

LO TENGO TORRONTES
Mendoza – Agrentyna, Szczep: 100% Torrontes
Złota barwa z zielonkawymi nutami. Przyjemne owocowo - kwiatowe aromaty jabłka, cytryny, roży
i jaśminu. Dobrze zbalansowana kwasowość. Krągłe i świeże zakończenie.
Argentinean winery that the Wine Spectator considers one of the top 20 in the world. The Lo Tengo
Torrontes is the most full-bodied of the three wines featured, with aromas of grapefruit, peach and
flower petals. The palate is somewhat lush, but not entirely flavorful with decent acidity on the
finish.
Słodkie/ wytrawne
75cl/ 90

PIGMENTUM UGNI BLANC COLOMBARD
Vin de Pays des Cotes de Gascogne – Francja Szczepy- Ugni Blanc, Colombard
Białe wino z południowo-zachodniej Francji. Nos z aromatami owoców tropikalnych, grejpfruta i
kwiatu limonki. W ustach bogate pozostawiające długi posmak. Najlepiej podawać dobrze
schłodzone jako aperitif oraz do przystawek, brochette, sałatek z krewetkami, serów i deserów.
White wine from the south-western France. Nose with aromas of tropical fruit, grapefruit and lime
flower. In the mouth, rich, leaving a long aftertaste. Best served well chilled as an aperitif or with
appetizers, brochette, salad with shrimp, cheese and desserts. Composition:
Ugni Blanc, Colombard.
Słodkie/ wytrawne
75cl/ 110

A-MANO BIANCO PUGLIA
IGT 2014, Grona: Fiano Minutolo 60%, Falanghina 30%, Verdeca 10%
Wino powstałe z bardzo ciekawego, nietypowego połączenia trzech pulijskich gron. Piekny aromat
kwiatów brzoskwini (Fiano), połączony z dodatkiem kwiatów cytrusowych (Falanghina) oraz
orzeźwiajacymi elementami grejpfruta (Verdeca). To bardzo oryginalne wino z Puglii, świeże i
wspaniałe na aperitif. Idealnie pasuje do owoców morza, kurczaka, sałatki, do wiosennych
szparagów, a latem do makaronów, ravioli np ze szpinakiem
Fiano gives the A Mano Bianco white peach and floral perfumes, Falanghina adds citrus blossom
aromas and Verdeca lends a grapefruit character. The palate is complex and zesty, with well
balanced acidity and lovely body. Citrus notes continue on the finish.
Słodkie/ wytrawne
75cl/ 120

PAGADEBIT ROMAGNA
DOC 2014, Emilia-Romagna Grona: Bombino Bianco 90%, Sauvignon Blanc 10%
Białe wino z wyjątkowo odpornego na trudne warunki atmosferyczne szczepu o nazwie Bombino
Bianco uzupełnione w 10% o Sauvignon Blanc. Uprawa tych winogron pozwalała rolnikom
przetrwać trudne lata kryzysu i spłacić zaciągnięte długi. Stąd jego historyczna nazwa - z wł.
paga debit oznacza spłacić dług. Jasnosłomkowy kolor z subtelnym odcieniem zieleni. Zadziwia
sympatyków białego wina swoją niezwykłą rześkością, przyjemnie cytrusowym smakiem i
intensywnym kwiatowym aromatem (czarnego bzu, czeremchy i rabarbaru). Sugestie kulinarne:
przystawki na bazie warzyw, omlet ze świeżą cebulką, risotto ze szparagami, zupy na bazie
grochu i porów oraz krewetki i skorupiaki.
Fragrant and crispy with floral scents and a refreshing citrus character that make this wine a
great discovery for white wine lovers. With a straw-yellow colour and a light greenish shade, it
has an intense floral perfume and a pleasant taste - surprisingly good thanks to its aromatic
notes
Słodkie/ wytrawne
75cl/ 90
75cl/ 90

Wszystkie ceny są w PLN/ All proces are in PLN

NERO D’AVOLA ROSATO ACQUERELLO
Sicilia, Barone Montalto, Grona: 100% Nero d'Avola
Wino produkowane z gron Nero d'Avola, ze wczesnego zbioru. Świetlista różowa barwa z
czerwonymi refleksami. Bukiet przepełniony aromatami czereśni i czerwonych winogron oraz
jeżyn. W ustach owocowość, w której prym wiodą truskawki i wiśnie, nuty kwiatowe oraz
orzeźwiająca kwasowość. Sugestie kulinarne: szczególnie w czasie wiosenno-letnich pikników
do świeżego chleba, młodych serów, sałatki z kurczaka czy grillowanych warzyw.
Productced from grapes Nero d’Avola fromthe Elary harvest. The light rose in color with red
highlights. Bouquet is filled with aromas of cherries, red grapes and blackberries. In the mouth
fruitiness, in witch the leaders are strawberries and cherries, floar notes and refresing acidity.
Słodkie/ wytrawne
15 cl/ 15
75cl/ 60

PROSECCO BRUT SPUMANTE AROMATICO DI QUALITA
Veneto, Grona- 100% Prosecco
Wyprodukowane z wyselekcjonowanych gron szczepu Prosecco. Naturalna fermentacja pozwala
na otrzymanie wina musującego o wysokiej jakości, doskonałej perlistości, świeżości oraz
aromatycznym bukiecie. Barwa jasnosłomkowa, lekko perłowa. Bukiet intensywny, świeży,
owocowy, lekko ziołowy, kojarzący się z glicynią. Perfekcyjna harmonia
owocowego, a zarazem wytrawnego, intensywnego i świeżego smaku. Wspaniałe jako aperitif
oraz do lekkich posiłków.
Delicate wine introducing an atmosphere of joy. Natural fermentation provides frizzante wine of
superb quality. It has a light perlage and a rich and fragrant bouquet. Intense, fresh, fruity and
aromatic with hints of wisteria.

Słodkie/ wytrawne
25cl/ 20
75cl/ 90

CUVAGE BLANC DE BLANCS, VINO SPUMANTE DI QUALITA BRUT
Piemonte , Grona- 100% Chardonay
Szlachetne białe wino musujące otrzymywane metodą "classico". Barwa jasnożółta, z bardzo
ładnym i trwałym perlażem. Aromat subtelny z delikatnymi akcentami skórki chleba oraz białych i
żółtych owoców łączących sie w ustach z niezwykłą elegancją i równowagą.
A tenuous straw yellow, featuring a fine perlage and delicate froth which harmoniously embraces
the glass. It reveals delicate aromatic hints of bread crust and dried fruits. It presents the palate
with great structure and softness, with a persistent and balanced finale.
Słodkie/ wytrawne
75cl/ 230

Wszystkie ceny są w PLN/ All proces are in PLN

