Wina musujące
Gosset Escellence Extra Brut
AOC Champagne , Francja

249,-

Aromaty akacji, głogu i gruszek dopełniają akcenty brzoskwiń
i mirabelek. W smaku soczyście wytrawne, intensywnie owocowe, napięte
i purystyczne.

Gancia Prosecco D.O.C Dry
Włochy

79,14,-

Wino o delikatnym, słomkowym kolorze. Bukiet z lekką nutą chleba,
pomarańczy i cytryny nadaje mu delikatny i świeży smak oraz
niesamowity aromat.

karta win

Wina białe
Canyon Road Chardonnay
California,USA

Matua Sauvignon Blanc
Marlborough, Nowa Zelandia
69,14,-

Wino białe, o jasnym kolorze. Aromaty dojrzałych gruszek i owoców
pestkowych zrównoważonych dębowymi nutami wanilii. Na
podniebieniu wyczuwalne owoce zmieszane z karmelem i przypalanym
dębem.

Rocca Ventosa Pinot Grigio
Cantina Tollo, Abruzzo, Italy

79,16,-

Pinot Grigio jest uniwersalnym winem na każdą okazję.
Świeże, lekkie, delikatnie kwasowe o zapachu cytrusów i białych
kwiatów. W smaku rześkie, odświeżające i przyjemnie cierpkie.
Warte odkrycia. Najlepsze z sałatami, białymi rybami, owocami
morza i daniami z warzyw.

129,-

Wino o jasnym, słomkowym kolorze. Bardzo aromatyczne, świeże,
klasyczne i wzorcowe Sauvingnon Blanc z regionu Marlborough.
Aromaty ziół, owoców tropikalnych i cytrusów powodują, że wina
z Sauvignon Blanc są tak popularne i znane na całym świecie.
W smaku trwałe, pozostające na długo w pamięci.

Gnarly Head Viognier
California, USA

139,-

Białe wino kalifornijskie, które zostało stworzone ze szczepu Viognier.
W środku znajdziemy najważniejsze atrybuty wina białego: lekkość,
rześkość i owocowość. Niebywale intensywne owoce cytrusowe,
brzoskwinie i nektarynki. Pochodzi ze starych krzewów Viognier,
dzięki czemu jakość wina jest zupełnie wyjątkowa.

Hemisfero Carmenere Reserva
Valo do Maule, Chile

Carmenere to sztandarowa odmiana chilijskiego winiarstwa. Cefiro
dojrzewa przez okres 9 miesięcy w małych beczkach z francuskiego
i amerykańskiego dębu. Mocny, rubinowy kolor z aromatami jeżyn,
czarnego pieprzu, czekolady oraz wędzonki. Eleganckie, dobrze
zbudowane wino z dużą ilością miękkich tanin i długim finiszem.Polecane
do makaronów i jagnięciny.

Rosemount Diamond
Grenache/Shiraz Australia

89,18,-

Delikatne kwiatowe aromaty z nutami płatków róży. Intensywne
aromaty owoców oraz nuty przypraw. Dobrze w yważone
z przyjemną kwasowością.

Extravaganza White
Argentyna, Mendoza

99,-

W nosie i na podniebieniu dominują nuty owoców tropikalnych,
liczi i melona, kiwi oraz gruszki. Charakteru dodaje odrobina dobrze
wkomponowanej w naturalną słodycz kwasowości. Wino jest ciepłe,
delikatne, jedwabiste, doskonałe do picia solo oraz jako dodatek do dań.

Crudo Organic White
Sycylia, Włochy

109,-

Przyjemny słomkowo żółty kolor z zielonymi refleksami. Intensywne
owocowo-kwiatowe aromaty. W kubkach smakowych wyczuwalna
słodycz oraz smak dojrzałego ananasa, mango i limonki. Wino to
charakteryzuje dobra kompleksowość oraz harmonijność.

69,14,-

White Zinfandel wita nas aromatem słodkich truskawek i soczystych
arbuzów. Owocowe nuty znajdują kontynuację w smaku mandarynek
i kwiatu pomarańczy, rozpieszczającym podniebienie. Odświeżający
finisz idealnie równoważy wino.

Rose de La Chevaliere
Langwedocja, Francja

99,-

Głęboki, czerwono-wiśniowy kolor. Aromaty czerwonych owoców
z harmonijną kombinacją dębowych akcentów, palonych tostów
i pikantnością. Wino świeże, eleganckie, gładkie z przyjemnymi taninami
oraz długim finiszem.

Wina różowe
Canyon Road Zinfandel Rose
California , USA

89,18,-

Owocowa paleta z nutami jeżyn. Pełne, dobrze zbudowane, delikatne.
Wiśniowy kolor z fioletowymi refleksami.

Altos Ibericos Crianza
Rioja, Hiszpania
Rosemount Diamond
Gewurztraminer/Riesling
Australia

79,16,-

89,-

‘Conte di Campiano’
Primitivo di Manduria, Italy

119,24,-

Wino Primitivo ma intensywny oraz złożony bukiet, z wyczuwalnymi
aromatami dojrzałych owoców śliwki i czereśni, połączonych z nutami
przypraw. W smaku gęste, dobrze zbudowane, o miękkich taninach
i delikatnie słodkawym finiszu.

Bladoróżowe wino z lekkim fioletowym odcieniem. Wyczuwalne
świeże aromaty czerwonych owoców. W smaku owoce malinowe,
jeżyny i kwasowe nuty.

139,-

Gnarly Head Zinfandel
California, USA

159,-

Głęboki, czerwono-wiśniowy kolor. Aromaty czerwonych owoców
z harmonijną kombinacją dębowych akcentów, palonych tostów
i pikantnością. Wino świeże, eleganckie, gładkie z przyjemnymi taninami
oraz długim finiszem.

Wina czerwone
Trapiche Melodias Malbec
Mendoza Argentina

Winnica Jadwiga Cabernet Cortis
Wzgórza Trzebnickie, Polska

59,-

Bogata, gęsta czerwień z fioletowym refleksem, pachnie nutami śliwek,
jagód i dojrzałych wiśni, podkreślonych czekoladowo-waniliowym tłem,
na podniebieniu łagodne.

Dobrze zbudowane wino bogate w aromaty śliwek oraz czarnych wiśni.
W smaku wyczuwalne są maliny oraz czarna porzeczka z delikatną nutą
cynamonu. Intensywnie owocowe, soczyste o umiarkowanej ilości tanin
i lekko słodkawym finiszu.

Winnica Jadwiga Muscaris
Wzgórza Trzebnickie, Polska

129,25,-

Niezwykle eteryczne. Obfituje w nuty muszkatowe jak cytrusy, kwiat
pomarańczy, miód, konwalia, pszczeli wosk czy gałką muszkatołowa.
Usta definiują owocowy charakter wina, są wytrawne i odświeżające
z lekko pikantnym finiszem.

Canyon Road Cabernet Sauvignon
California, USA
Australia

69,14,-

Wino czerwone, o rubinowym kolorze. Połączenie pełnego smaku jeżyn
i śliwek ze słodkim aromatem karmelu. Odrobina świeżych zielonych ziół,
przypraw i utrzymujące się miękkie taniny tworzą doskonałą kompozycję.

