Karta win

Wina na kieliszki i karafki ※ Wine by the glass and carafe

białe

/ white

Trencalos Blanco		 75 cl
VdT de Castilla, Bodegas Abanico, Hiszpania
Szczep: Airen, Verdejo, Sauvignon Blanc

40 cl
10 cl

55,32,9,-

Krągłe i przyjemne.
Tłoczone z historycznej odmiany Airen z La Manchy. 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.

Tierra Nueva Tradicion Sauvignon Blanc		 75 cl
D.O. Rapel Valley, Agricola Santa Cristina, Chile
Szczep: Sauvignon Blanc

10 cl

60,11,-

Tropikalne i lekkie.
Nowoczesne Sauvignon Blanc z Chile. Rześkie, cytrusowe i tropikalne. W smaku świeże i delikatne z soczystą owocowością. Do picia
samo, jak również do sałatek, owoców morza oraz drobiu.

różowe

/ rose

Morando Bardolino Chiaretto		 75 cl
D.O.C. Bardolino, Campagnola, Włochy
Szczep: Corvina, Rondinella, Molinara

10 cl

60,11,-

Przyjemnie cytrusowe.
Owocowe, lżejszej wagi, posiada żywą strukturę i bardzo przyjemny smak. W smaku zauważymy nuty cytrusów, wiśni oraz innych
ciemnych owoców. Półwytrawne. Schłodzone świetnie towarzyszy grillowanym rybom.

Wina na kieliszki i karafki ※ Wine by the glass and carafe
czerwone

/ red

Trencalos Tinto		 75 cl
VdT de Castilla, Bodegas Abanico, Hiszpania
Szczep: Tempranillo

40 cl
10 cl

55,32,9,-

Pełne z miłym aromatem.
Tworzone z najsłynniejszej, hiszpańskiej odmiany - Tempranillo. Ma intensywną barwę i zapach z nutami wiśni, jeżyn i truskawek. W
smaku pełne, przyjemnie owocowe z miłą kwasowością i zaokrąglonymi taninami. Do czerwonych mięs, serów i wędlin.

Tierra Nueva Tradicion Merlot		 75 cl
D.O. Rapel Valley, Agricola Santa Cristina, Chile
Szczep: Merlot

10 cl

60,11,-

Kwiatowe i miękkie.
Słodkie aromaty ciemnych kwiatów, śliwek i pieprzu. Smak pikantny, gładki z typowymi miękkimi taninami. Eleganckie wino o
wręcz modelowym profilu odmiany Merlot. Doskonałe do serów, past, białych i czerwonych mięs.

deserowe

/ dessert

Conde de Alicante Blanco Semi dulce
D.O. Alicante, Bodegas Bocopa, Hiszpania
Szczep: Merseguera, Macabeo

białe/white

75 cl
15 cl

55,10,-

Półsłodkie, soczyście owocowe.
Wino hiszpańskie o jasnosłomkowej barwie z aromatem białych owoców, kwiatów oraz nutką nektaru. W ustach lekkie, smakowo
pełne, z ożywczą kwasowością. Dzięki wyraźnej słodyczy świetnie pasuje do lekkich posiłków, drobiu lub ciast z jasnymi owocami.

Conde de Alicante Tinto Semi dulce
D.O. Alicante, Bodegas Bocopa, Hiszpania
Szczep: Monastrell

czerwone/red

75 cl
15 cl

55,10,-

Ciemny, subtelny bukiet.
Półsłodkie wino hiszpańskie o głębokiej, czerwonej barwie i subtelnym bukiecie ciemnych owoców. Delikatna słodycz na
podniebieniu jest równoważona ożywczą kwasowością. Lekkość i harmonia sprawiają, że Conde jest dobre do potraw takich jak
pasztety lub risotto. Może być również pite samodzielnie.

Stary Kontynent ※ The Old Continent

Hamelin Bourgogne Pinot Noir
Francja - kolebka win najwyższej klasy
A.C. Bourgogne

Francuzi nie szukali w winiarstwie li tylko bachicznej
przyjemności. Przez stulecia wykształcili niezawodne metody
produkcji, zdefiniowali pojęcie terroir, wyselekcjonowali
gros ważniejszych szczepów winorośli. Wrodzony hedonizm
popychał ich do tworzenia wysublimowanej kuchni i win
wielkiego formatu.
Bordeaux, Chateauneuf, Burgundia, Champagne to archetypy
i wciąż wzorce w swojej klasie. Współczesne francuskie wina
są nie tylko eleganckie, nieprzesadzone i zachowujące lokalną
tożsamość, ale szybciej gotowe do picia.

A.C. Bourgogne, Domaine Hamelin, Francja
Szczep: Pinot Noir

Hazańa Rioja Crianza

D.O.Ca Rioja, Bodegas Vinicola Real, Hiszpania
Szczep: Tempranillo, Mazuelo, Graciano

Przyszłość Hiszpanii to z pewnością wina terroistyczne
w typie francuskich Chateaux.

D.O.Ca Rioja

VdT de Castilla

85,-

czerwone/red

75 cl

80,-

Ambitna Crianza.
W czasie wojny 30-letniej wina z Rioja skutecznie zastępowały te z Bordeaux. Dziś posiadają najwyższy status jakościowy D.O.Ca
i sławią imię winiarskiej Iberii. Oparte na rodzimych szczepach dzięki systemowi starzenia w beczkach i w butelkach są idealną
propozycją, gdy szukamy flaszy z ambicjami - gotowej do spożycia. Hazańa to idealna do picia Crianza, kompleksowa i bardzo
gładka. Najlepsza do wędlin, serów, czerwonych mięs oraz dziczyzny.

VdT de Castilla, Bodegas Abanico, Hiszpania
Szczep: Tempranillo
Hiszpania - kraj wina

75 cl

Francuska klasyka.
Oparte na Pinot Noir wino o ceglastoczerwonym kolorze i owocowym bukiecie, w którym dominują wiśnie, maliny, truskawki
i nuty korzennych aromatów. W smaku treściwe o długim posmaku. Pasuje do szerokiej gamy potraw z czerwonych mięs oraz serów.

Sinfonia Tinto

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.

czerwone/red

czerwone/red

75 cl

45,-

Wiśnia i słodkawe taniny.
Delikatne, choć intensywne z nutami wiśni i fiołków. W smaku krągłe ze słodkawymi taninami. Do czerwonych mięs, serów i wędlin.

Stary Kontynent ※ The Old Continent

Włochy - prawdziwy winiarski kolos
D.O.C. Trebbiano
di Abruzzo

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.

Campagnola Trebbiano di Abruzzo

D.O.C. Trebbiano di Abruzzo, Campagnola, Włochy
Szczep: Trebbiano

Barocco Primitivo

50,-

czerwone/red

75 cl

55,-

Bujne i harmonijne.
Słodkie aromaty ciemnych owoców. W smaku bujne, ale i harmonijne z typowymi wręcz słodkimi taninami. Ulubione wino
pań. Protoplasta bardzo modnego szczepu Zinfandel w swej najlepszej puglijskiej odsłonie. Doskonałe do serów, makaronów,
pieczystych czerwonych mięs, warzyw z grilla, dziczyzny.

Guntrum Riesling Royal Blue

Rheinhessen, Louis Konstantin Guntrum, N iemcy
Szczep: Riesling
N iemcy - wyśmienite trunki na
dobrym gruncie

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.

75 cl

Lekkie i kwiatowe wino.
Łagodne, świeże, lekkie wino o kwiatowych aromatach. Bardzo orzeźwiające i wyraziste smakowo. Dobre jako aperitif, świetne do
sałatek oraz gotowanych mięs i ryb.

I.G.T. Puglia, Campagnola, Włochy
Szczep: Primitivo

I.G.T. Puglia

białe/white

Rheinhessen

białe/white

75 cl

65,-

Słodkawe i bardzo lekkie.
Riesling to jeden z najbardziej wszechstronnych białych szczepów winorośli. Wino Royal Blue pochodzi
z uznanych winnic Hesji Nadreńskiej. Ma połyskliwą nieomal rycynową barwę. W zapachu wyczuwamy mineralne nuty brzoskwiń i
cytrusów. Niski poziom alkoholu, gładka, przyjemnie słodka owocowość świetnie łączy się z orzeźwiającą kwasowością. Doskonałe
zrównoważone pomiędzy półwytrawnością i słodyczą jest doskonale do picia samo. Zaskakująco dobrze pasuje również do
szparagów, sałatek z drobiem, białych mięs i lekkich deserów.

Nowy Świat ※ The New World

San Jose de Apalta Reserva Merlot

D.O. Rapel Valley, Agricola Santa Cristina, Chile
Szczep: Merlot

czerwone/red

75 cl

80,-

Jedwabiste i dojrzałe.
Klasyczne aromaty Merlota dają skoncentrowany i dojrzały bukiet z dominantą śliwki i jeżyn. W smaku harmonijne i eleganckie
z wypolerowanymi taninami i doskonale zintegrowaną nutą beczkową. Bardzo dobre wino do picia samo. Doskonałe do serów,
makaronów, czerwonych mięs, na przykład steka.
Wyróżnione: Srebrny medal Mundus Vini.

D.O. Rapel 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.

San Jose de Apalta Varietal Carmenere
D.O. Rapel Valley, Agricola Santa Cristina, Chile
Szczep: Carmenere

czerwone/red

75 cl

60,-

Śliwkowo-korzenne nuty.
Słodkie aromaty ciemnych owoców, zwłaszcza śliwek, jeżyn oraz gorzkiej czekolady. W smaku jest harmonijne z typowymi
taninami. Eleganckie wino o wręcz modelowym profilu odmiany Carmenere.
Doskonałe do serów, past, białych i czerwonych mięs.

Tierra Nueva Tradicion Cabernet Sauvignon
D.O. Rapel Valley, Agricola Santa Cristina, Chile
Szczep: Cabernet Sauvignon

czerwone/red

75 cl

50,-

Pełne i wyraziste.
Słodkie aromaty ciemnych owoców i bujny harmonijny smak z typowymi taninami. Eleganckie wino o wręcz modelowych profilu
odmiany Cabernet Sauvignon. Doskonałe do serów, past, białych i czerwonych mięs.

Nowy Świat ※ The New World

Argentyna - ojczyzna Malbeca
Mendoza

Argentyńskie winiarstwo, którego tradycje sięgają
XVI wieku dopiero od kilkunastu lat znane jest
szerszej publiczności
Odmienne warunki klimatyczne (jak wysokość nad
poziomem morza, skromne opady, duże różnice
temperatur dzień/noc ) dają wina o odmiennym,
atrakcyjnym charakterze.

Powszechne zorientowanie producentów
na jakość i oryginalność to dzisiejsza dewiza
winiarzy Argentyny.

Mendoza Heights Chardonnay/Chenin Blanc
Mendoza, Bodegas Santa Ana, Argentyna
Szczep: Chardonnay, Chenin Blanc

białe/white

75 cl

60,-

Tropikalne i mineralne.
Rześkie wino o czystej i błyszczącej barwie. W zapachu i smaku wyczuwalna idealna harmonia pomiędzy tropikalną owocowością
Chardonnay i mineralnością Chenin Blanc. W ustach wino jest soczyste, orzeźwiające, z przyjemną, owocową końcówką. Najlepsze
jako aperitif i do sałatek oraz wszelkiego rodzaju białych mięs.

Deep Blue Cliff Sauvignon Blanc Marlborough białe/white
Marlborough, Cliff Edge, Nowa Zelandia
Szczep: Sauvignon Blanc

75 cl

80,-

Owoce tropikalne i agrest.
Nowozelandzkie Sauvignon Blanc, z którego Gallowie zawsze byli bardzo dumni, na nowozelandzkiej ziemi rodzi wina o zupełnie
odmiennym charakterze. To z regionu Marlborough jest jego najlepszym wcieleniem. Posiada bogaty agrestowy zapach. W smaku
zauważymy akcenty owoców tropikalnych i zielonego pieprzu. Do owoców morza i białych mięs.

Nowa Zelandia - wzorcowe
Sauvignon Blanc

Nowa Zelandia wstąpiła do klubu producentów dzięki
spektakularnemu sukcesowi zaszczepionego tutaj
Sauvignon Blanc. Ten sukces zachęcił tubylców do
skorzystania z fantastycznych możliwości geograficznych
porównywalnych pod względem różnorodności terroir
jedynie z Chile.

Marlborough

Nasza rekomendacja… ※ Our recommendation...
Włochy / Italy
Tua Rita Rosso dei Notri

I.G.T. Toscana, Tua Rita
Szczep: Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvingon

Tua Rita
„Oszałamiający sukces"

Winnica zadebiutowała w 1992 roku, a wkrótce zaczęły spływać pochwały i wyrazy uznania od miłośników wina
na całym świecie, ceniących bogate i pełne wina. W ciągu zaledwie pięciu krótkich lat 100-procentowy Merlot
osiągnął status kultowego. Został doceniony przez najbardziej prestiżowych na świecie krytyków. Robert M. Parker
Jr powiedział o roczniku 1999 Redigaffi: „otarło się o perfekcję.” W następnym roku, 2000, Redigaffi uzyskało wynik
100. Również blend Bordeaux w Giusto di Notri gromadzi niemal powszechne uznanie. Nic dziwnego, że wina Tua
Rity są uważane za jedne z najtrudniejszych do znalezienia we Włoszech.

a
San Jose de Apalta
„Nowoczesność zakorzeniona w tradycji”

Historia firmy sięga 1970 roku. Rodzinne przedsiębiorstwo posiadające winnice od ponad 40 lat wytwarza wina
w najlepszych terroir w Chile. Dzięki inwestycjom w najnowocześniejszą technologię, zatrudnieniu francuskich
winemakerów i decyzji o używaniu wyłącznie wyborowych beczek z francuskiej dębiny, powstają tutaj szlachetne
trunki o wyrazistej osobowości jak gęste Reservy, wspaniałe Gran Reservy, czy popisowe limitowane Friends
Collection.

czerwone/red

75 cl 140,-

Eleganckie i wyrafinowane.
Znakomite wino od kultowego producenta win premium z Toskanii. Wspaniały bukiet czarnych owoców z pięknie zintegrowaną
tostową dębiną. W smaku zrównoważone, subtelne, bogate, bardzo miękkie o szerokiej strukturze, jedwabistych taninach i trwałym
finiszu. Polecane do mięs i serów, dziczyzny oraz makaronów.
Wyróżnione: Winiarnia Tua Rita należy do ulubionych winnic Roberta Parkera.

Chile / Chile
San Jose de Apalta Gran Reserva Carmenere/Cabernet Sauvignon
czerwone/red 75 cl 140,D.O. Valle del Rapel, Agricola Santa Cristina
Szczep: Carmenere, Cabernet Sauvignon

Bogate i harmonijne.
Fantastyczny blend Carmenere i Caberneta pięknie ukazujący harmonię tych dwóch wielkich szczepów. Jak inne wina klasy
Premium z Chile zachwyca precyzją i dojrzałością smaku. Chęć Chilijczyków w dorównaniu jakością najlepszym winom Europy
powoduje, iż do wyrobu trafiają najpiękniejsze kiście, a wina dopieszczane są w każdym szczególe. Kompleksowe, potężne z
doskonałymi taninami i eleganckim finiszem. Wyjątkowa Rezerwa na najlepsze okazje. Do picia samo, jak i do pieczonych mięs,
steka, makaronów oraz serów.

Wina Musujące Jakościowe ※ Sparkling Wine Quality

Cantico Moscato Spumante		 75 cl
Campagnola Cantico
„Słodycz i orzeźwienie”

Jakościowe, włoskie wina musujące.To regionalne specjały Włoch z Piemontu. Produkowane
z aromatycznych gron Prosecco i Muscat cieszą podniebienie ferią niepowtarzalnych smaków.

Moscato Spumante, Cantico, Włochy
Szczep: Moscato

Lekkie i orzeźwiające.
Intensywnie gronowy aromat wino zawdzięcza bardzo aromatycznym kiściom Moscato. Dzięki niskiej mocy oraz odpowiedniemu
nasyceniu CO2 jest lekkie i zadziwiająco orzeźwiające jak na swoją słodycz. Do deserów, ciast i świeżych owoców.

Cricova Spumant Alb Brut		 75 cl

a
Cricova Winery
„W szampańskim stylu z Besarabii”

Wyrób wina w Mołdawii ma bardzo długą historię. Ten położony w południowo-wschodniej Europie kraj
ma bardzo dogodne warunki do uprawy winogron. Kontynentalny klimat, krótkie zimy, długie i gorące lata
i żyzny czarnoziem sprzyjały dorodnym zbiorom, szczególnie w regionie zwanym Besarabią. Cricova to jedna
z dwóch największych winnic w Mołdawii zwana „perłą” mołdawskiego wina. Unikatowy na skalę światową,
kompleks ponad 60 km podziemnych piwnic i korytarzy, w których produkowane i przechowywane jest
wino. Cricova stoi na straży dziedzictwa kulturowego Mołdawii i Europy. To właśnie tam przechowywane są
najstarsze w Europie, a być może na świecie wina, będące kulturalnym dobrem narodowym.

60,-

Vin Spumant, Cricova Winery, Mołdawia
Szczep: Feteasca

50,-

Owocowe i odświeżające.
Słomkowy kolor z zielonkawymi refleksami. Wino charakteryzuje się świeżym, owocowym smakiem i kwiatowym zapachem. Smak
z nutą gruszki, jabłka, brzoskwini i cytrusów. Doskonałe jako aperitif oraz do deserów.

