WINA CZERWONE

WINA BIAŁE

WINA BIAŁE

CADEIO ROSSO, DAUNIA I.G.P.

LAGOSTA, VINHO VERDE

wytrawne

półwytrawne, D.O.C. BLANCO

Owocowe aromaty morwy i śliwki. Wino świeże, lekko gorzkie,
trwałe, dobrze zbudowane. Rekomendowane do surowej szynki,
melona, makaronów z sardynką, grillowanego białego
i czerwonego mięsa oraz grillowanej ryby.
Szczep: Sangiovese.

Lekko półwytrawne wino z regionu Vinho Verde w Portugalii.
W ustach rześkie, z wyjątkowo długim zakończeniem.
Polecane do owoców morza oraz ryb.
Kompozycja: Loureiro, Trojadura.

półsłodkie

75 cl – 55,00
kieliszek – 10,00

75 cl – 50,00
kieliszek – 10,00

CARME CARMENERE

CASA LUNARDI

wytrawne

PINOT GRIGIO, wytrawne

Chilijskie wino o wiśniowo-owocowym bukiecie z nutami ziemi
i przypraw. Dobrze zbudowane, uwodzące prawie słodkimi,
aksamitnymi taninami. Polecane do pieczonego i grillowanego
czerwonego mięsa, makaronów, serów.
Szczep: Carmenere.

Aromaty owoców tropikalnych takich jak mango, kiwi
z kuszącymi nutami kwiatów (akacja, wiciokrzew,
pomarańcza). Umiarkowana kwasowość. Wino idealne do
jarzynowych zup, sałat, przekąsek czy grillowanego
białego mięsa.
Szczep: Pinot Grigio.
75 cl – 50,00

75 cl – 50,00
kieliszek – 10,00

kieliszek – 10,00

LA CASADA PRIMITIVO I.G.T

CASTILLO DE OLAYA

wytrawne

VINO BLANCO, Semi-Seco / półwytrawne

Elegancka rubinowa barwa z oletowymi reeksami.
Intensywny, aromatyczny bukiet z paletą owoców typu ciemna
wiśnia czy śliwka podanych w przetworzonej formie (kontura).
W smaku przyjemne, ułożone, aksamitne.
Znakomite do pieczeni, serów, zup.
75 cl – 60,00
Szczep: 100% Primitivo.

Dojrzewające w hiszpańskich winnicach grona,
m. in. Airen i Macabeo dały to niezwykle przyjemne białe
półwytrawne wino. Doskonałe, jako aperitif, równie dobrze
smakuje serwowane do przekąsek i dań na bazie drobiu.
Podawać schłodzone.

Specjalnie selekcjonowane oryginalne gronowe wino,
pochodzące z samego serca gorącej Hiszpanii.
Dojrzewające tu winogrona są pełne słońca i dają wino
o wspaniałej sile i temperamencie.

75 cl – 45,00
kieliszek – 9,00

WINA RÓŻOWE
GRAND LE-CLUZE ROSE

75 cl – 45,00
kieliszek – 8,00

kieliszek – 11,00

CASTILLO DE OLAYA

MR . BIBI WHITE

CARME SAUVIGNON BLANC

wytrawne
Jasnoróżowa barwa z zielonymi reeksami.
Nos świeży z charakterystyczną truskawką i maliną.
Dobrze zachowany balans między owocowością
a kwasowością. Polecane do kurczaka, grilla, szparagów.
Kompozycja:
75 cl – 55,00
50% Cinsault, 50% Grenache.

kieliszek – 11,00

MARQUES DE FUERTIGO

VINO TINTO, SEMI SECO

półwytrawne

ROSE SEMI-DRY, półwytrawne

Delikatne czerwone półwytrawne wino pochodzące z gron
uprawianych w najlepszych winnicach gorącej Hiszpanii.
Doskonałe jako aperitif, równie dobrze smakuje
jako dodatek do delikatnych potraw
z czerwonych mięs i serów.

Półwytrawne, białe, dobrze zbalansowane wino powstałe
z gron szczepu Sauvignon Blanc. Zachwyca subtelnym,
słomkowożółtym kolorem oraz pełnym świeżości aromatem
cytrusów i owoców tropikalnych z niuansem trawy.

Subtelnie łososiowa barwa.
W smaku kuszące z truskawką i maliną.
Doskonałe jako aperitif oraz do deserów, przekąsek,
makaronów i białego mięsa

75 cl – 48,00
kieliszek – 9,00

75 cl – 50,00
kieliszek – 10,00

75 cl – 50,00
kieliszek – 10,00

ZAFRICO RED SOUTH AFRICA

CADEIO BIANCO IGP

POSSESIONE ROSE

półwytrawne, SEMI-DRY

wytrawne

MEDIUM SWEET, półsłodkie

Czerwone, półwytrawne wino przepełnione aromatem świeżych
aromatów śliwki, jeżyny i gi z subtelną nutą korzennych
przypraw. Dobrze zbudowane, z przyjemnym zakończeniem.

75 cl – 50,00
kieliszek – 10,00

Sycylijskie białe wino o jasnosłomkowej barwie.
Przyjemne aromaty brzoskwiń z niuansami minerałów.
W smaku świeże i trwałe. sycylijskie wino gronowe z odmian
Catarratto i Inzoliadmian o świeżym smaku i przyjemnym
zapachu brzoskwiń z nutą mineralną
75 cl – 50,00
Kompozycja: Inzolia, Catarratto.

kieliszek – 10,00

Półsłodkie kalifornijskie wino o rubinowo-różowym
kolorze charakteryzujące się delikatnym aromatem
jagód i śliwek. Wyśmienite samo w sobie, jak również
jako dodatek do deserów lub lekkich potraw.

75 cl – 50,00
kieliszek – 10,00

