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WINA BIAŁE
MUDDY BOOTS CHARDONNAY
South Eastern Australia

75,-

Intensywne, zdecydowane, pełne wyraźnych aromatów brzoskwiń, cytrusów
i owoców tropikalnych, przyjemne, łagodne, z delikatnym, kremowym
zakończeniem.

GRIFONE PINOT GRIGIO ORGANIC
Abruzja, Włochy

89,18,-

Orzeźwiające, lekkie, delikatnie kwasowe o zapachu cytrusów
i białych kwiatów. W smaku rześkie, odświeżające i przyjemnie
cierpkie.

KENDERMANNS RIESLING CLASSIC
Palatynat, Niemcy

95,19,-

Zapach świeży i czysty, z aromatami gruszek, cytryn i dotknięciem miodu,
w smaku wytrawne, z muśnięciem mineralności.

TRAPICHE RESERVE CHARDONNAY
Mendoza, Argentyna

WINA MUSUJĄCE
VILLA BELLUCCI PROSECCO EXTRA DRY
DOC Prosecco, Włochy

89,18,-

109,22,-

Klasyka gatunku, odsłaniająca świeżość niuansów gruszek, moreli,
cytrusów i szarlotki wraz z balsamicznością toffi i wanilii, w ustach
eleganckie, krągłe, łagodne i świeże w posmaku.

Subtelny, kwiatowy aromat z nutą gruszki i mandarynki. Na podniebieniu
łagodne, miękkie i przyjemnie orzeźwiające.

YEYA MOSCATEL CHARDONNAY
DOP Jumilla, Hiszpania
FERRARI ROSE

DOC Trento, Włochy

270,-

125,-

Eteryczne i odświeżające. Kusi nutami białych kwiatów, cytrusów i miodu.
W ustach pełne, dobrze zintegrowane o trwałym i rześkim posmaku.

Błyszcząca, miedziana szata, wyrafinowane aromaty dzikich truskawek
i czerwonych porzeczek, nuta kwiatów głogu i dyskretny akcent skórki chleba.
Świeży i owocowy smak, z nutą słodkich migdałów przeplataną chrupką
i orzeźwiającą kwasowością.

SILENI SAUVIGNON BLANC
Marlborough, Nowa Zelandia
GOSSET GRAND RESERVE BRUT

395,-

141,-

Aromatyczne, typowe dla Sauvignon Blanc, z bukietem cytrusów,
kiwi, brzoskwini, agrestu i liści czarnej porzeczki. W ustach
zrównoważone i łatwe w piciu. Pozostawia długi i świeży posmak.

AOC Champagne, Francja
Kwintesencja stylu Gosset. Czysty, mineralny, wytrawny. Nuty cytrusów
i białych kwiatów idealnie współgrają z wytworną kwasowością, dobrą
strukturą i szlachetną pienistością.

GNARLY HEAD VIOGNIER
California, USA

149,-

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.

WINNICA TURNAU SOLARIS
Baniewice, Polska

149,29,-

Doskonałe polskie wino o aromatach bananów, gruszek, brzoskwini
oraz miodu. W ustach jest delikatnie wytrawne, dobrze zbudowane,
oleiste, z dobrym balansem między owocem a kwasowością.

KEN FORRESTER OLD
VINE CHENIN BLANC RESERVE
Stellenbosch, RPA

MUDDY BOOTS SHIRAZ
South Eastern, Australia

75,-

Eteryczny bukiet z akcentami dojrzałych owoców leśnych, śliwkowych
powideł, fiołków oraz przypraw korzennych.

199,-

OCHAGAVIA DON SILVESTRE
CABERNET SAUVIGNON
Central Valley, Chile

89,18,-

LA LINDA MALBEC
Mendoza, Argentyna

99,-

Intensywne aromaty czarnych porzeczek, jagód i jeżyn, podparte
akcentami ziół, w ustach soczyste, z miękkimi taninami i owocowym
posmakiem.

Dojrzały melon i pieczone jabłko. Do tego słodkie akcenty wanilii
i cynamonu. Pełne, kompleksowe, doskonale zrównoważone
i niezwykle trwałe w posmaku.

FAMILLE HUGEL
GEWURZTRAMINER CLASSIC
AOC Alsace, Francja

WINA CZERWONE

216,-

Silne owocowe akcenty z wyróżnieniem malin, wiśni i jeżyn. Na podniebieniu
potwierdza owocowy charakter podparty miękkimi taninami i gładką fakturą.
Łatwe w piciu, eleganckie i zrównoważone.

Niebywale aromatyczne, kusi owocem liczi, morelą, płatkami
róży i orientalnymi przyprawami, w ustach oleiste,
imponujące i trwałe.

DOMAINE FEVRE CHABLIS
AOC Chablis, Francja

249,-

PASSIMORA NERO D’AVOLA
APPASSIMENTO
DOC Sicilia, Włochy

109,-

LUZON COLECCION
GARNACHA TINTORERA
DO Jumilla, Hiszpania

109,-

Aromaty porzeczek, fig i granatu dopełnione nutami suszonych śliwek
i konfitury z dzikiej róży. Usta skoncentrowane i aksamitne o trwałym,
miękkim posmaku.

Łagodne aromaty białych kwiatów, soczystych jabłek,
w smaku krystaliczne, kredowe, z orzeźwiającym zakończeniem.

Intensywnie ciemna i nietransparentna szata z fioletowym rantem,
silne aromaty czarnych owoców jagodowych, suszonych śliwek
oraz wiśni z nalewki. W ustach obfite i wyraziste o mocno
skoncentrowanych, słodkich owocowych smakach, z nutą lukrecji
i mentolu na finiszu.

WINA RÓŻOWE
JMF SETUBAL ROSE
Vinho Regional Península De Setúbal, Portugalia

79,-

Dojrzałe truskawki i czerwone porzeczki równoważą się z wiśnią wspartą
malinami, w smaku odświeżające, pełne wigoru, delikatne i harmonijne.

BEAUTY IN CHAOS MERLOT
Washington State, USA

119,24,-

Aksamitna budowa i gładka faktura. Dominują akcenty dżemu
truskawkowego, śliwek, kakao, goździków i cynamonu.

BARON DE LEY ROSADO LAGRIMA
DOCa Rioja, Hiszpania

109,-

Bogate nuty truskawek, czerwonych porzeczek i borówek podkreślone
orzeźwiającą kwasowością.

BORGODEI PRIMITIVO DI MANDURIA
Puglia, Włochy

139,28,-

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.

WINA KONESERA
GNARLY HEAD OLD VINE ZINFANDEL
Lodi AVA, California, USA

149,29,-

Intensywne nuty malin, smażonych wiśni, cynamonu i czekolady,
w smaku jedwabiste oraz mocno owocowe.

BARON DE LEY RESERVA
DOCa Rioja, Hiszpania

179,-

Nowoczesna Rioja o silnie owocowym charakterze. Aromaty ciemnych
wiśni, malin i śliwek mieszają się z nutami kokosu, toffi i ziół. Intensywne
i złożone w ustach o aksamitnej fakturze i odświeżającym posmaku
czerwonych owoców.

VENTISQUERO GREY CARMENERE
Maipo Valley (Trinidad Vineyard), Chile

189,-

Barwa głębokiej czerwieni i bukiet dojrzałej słodkiej porzeczki i jagody,
przełamane niuansami wanilii i karmelu. Mocna struktura, niebywale długi
finisz i duża intensywność - to znaki rozpoznawcze tego wina.

MAURO MOLINO
DOC Langhe Nebbiolo, Piemont, Włochy

229,-

Kompleksowy zapach czerwonych owoców z akcentami jagód, ziół i
mineralności, w ustach soczyste, z owocowym posmakiem.

GRATTAMACCO
VERMENTINO BOLGHERI
DOC Bolgheri, Toskania, Włochy

Bogate i eleganckie białe wino o kremowej konsystencji, jednocześnie
świeże i soczyste. Nuty rozmarynu, szałwii, żywicy i soli morskiej
dopełniają akcenty limonki i różowego grejpfruta. Wyraziste,
obfite i eleganckie.

MASI AMARONE COSTASERA
299,DOCG Amarone della Valpolicella Classico, Veneto, Włochy
Niesamowicie skoncentrowane i intensywny bukiet nut konfitur z wiśni, śliwek
i czereśni, uzupełnionych kawą i czekoladą, doskonała równowaga, mocna
budowa i słodkie taniny.

ISOLE e OLENA
COLLEZIONE PRIVATA SYRAH
IGT Toscana, Włochy

329,-

Skoncentrowane, purpurowe, w zapachu i smaku ukazuje
klasyczną kombinację bogatych nut owoców leśnych, kalifornijskich
śliwek i czereśni, z dozą pieprzności i korzenności.

EGON MÜLLER SCHARZHOF RIESLING
QmP Mosel-Saar-Ruwer, Mosela, Niemcy

349,-

Wino o wielkiej osobowości, z nutami świeżych gruszek, ananasa,
brzoskwiń, limonki i krzemiennej mineralności, wytrawne,
z zarysowaną słodyczą.

LA RIOJA ALTA GRAN RESERVA 904
DOCa Rioja, Hiszpania

449,-

Fascynujący, bogaty i złożony aromat zdominowany przez nuty dżemu
jeżynowego, malin, skórki pomarańczowej, lukrecji, goździków, mięty,
cedru, cygara, czekolady i prażonego drewna. W ustach świeże
i energetyczne, niesłychanie harmonijne z wypolerowanymi,
jedwabistymi taninami i delikatnym, cytrusowo - balsamicznym finiszem.

WINA KONESERA
DEMORGENZON RESERVE CHENIN BLANC
Stellenbosch, RPA

289,-

239,-

Wybucha nutami jaśminu, kwiatu pomarańczy, brzoskwiń, gruszek, miodu,
tostów i karmelu. Aksamitne, doskonale zrównoważone, krągłe i niezwykle
trwałe.

FRATELLI ALESSANDRIA
BAROLO SAN LORENZO DI VERDUNO
DOCG Barolo, Piemont, Włochy

449,-

GOSSET CELEBRIS 2007 EXTRA BRUT
AOC Champagne, Francja

899,-

Akcenty czerwonych owoców jagodowych, skóry i aromatycznych
ziół wraz z delikatnym powiewem fiołka. Usta skoncentrowane
i dość potężne oferują czerwoną wiśnię, żurawinę, dziką różę
i anyż. Niesłychanie długie i trwałe w posmaku.

LA SPINETTA SAUVIGNON
LANGHE BIANCO
DOC Langhe, Piemont, Włochy

289,-

W aromacie dominuje siano, zielone zioła, skórka cytryny, z nutą mineralną
w tle. Na podniebieniu w połowie między lekkim i ciężkim, pełne pikantnych nut
cytrusowych, grejpfruta, estragonu z wyraźnie mineralną strukturą.
Bardzo trwały smak.

Świeży i wyewoluowany jednocześnie. Cytrusy, kwiaty, orzechy,
mięta i przyprawy. Usta rześkie, napięte i cudownie odświeżające
z akcentami ciasta drożdżowego i różowego grejpfruta. Bogaty i trwały.
*Prestiżowy francuski magazyn Revue du Vin de France umieścił
GOSSET-a na 4 miejscu! w rankingu Top 50 Champagne Brand.

