KARTA WIN NA KIELISZKI

Godziny otwarcia
Opening hours
poniedziałek - niedziela od 16:00
/ monday - sunday from 4pm

/ SAMOOBSŁUGA /
Prosimy zamawiać na barze
/ SELF-SERVICE /
Please order at the bar
* do każdej butelki spoza karty
doliczamy opłatę serwisową
* for each bottle not included in the menu
we add a service fee

Zapraszam Państwa do świata urokliwych chwil, do których zagląda
soczysta przyjemność smakowania życia.
Marek Kondrat.

PRZEKĄSKI / SNAKS
- DESKA SERÓW / CHEESE BOARD Selekcja doskonałych serów z pieczywem 33 zł
A selection of excellent cheeses with bread 33 pln
- DESKA WĘDLIN / MEAT BOARD Selekcja doskonałych wędlin z pieczywem 33 zł
Selection of excellent cold cuts with bread 33 pln
- DESKA MIX / MIX BOARD Mix serów i wędlin z pieczywem 39 zł
Mix of cheese and cold cuts with bread 39 pln
- OLIWKI / OLIVES Oliwki zielone i czarne 12 zł
Green and black olives 12 pln
- PIECZYWO Z OLIWĄ / BREAD WITH OIL 10 zł

COŚ NA SŁODKO / SOMETHING SWEET
- CANTUCCINI Włoskie ciasteczka 10 zł
Italian cookies 10 pln

NAPOJE / SOFT DRINKS
Lemoniada lawendowa 0, 5l 10 zł / Lavender lemonade 0, 5l 10 pln
Woda gazowana 0, 33l / Sprakling water 0, 33l 5 pln
Sok pomarańczowy 0, 33l 5 zł / Orange juice 0, 33l 5 pln
Kawa / Coffee - espresso / americano 8 zł
Kawa / Coffee - Cappuccino 10 zł
Kawa / Coffee - Doppio 12 zł

WINO INACZEJ / WINE IN ANOTHER WAY
APEROL SPRITZ (Aperol + Prosecco + woda gazowana) 20 zł
MIMOZA (Prosecco + sok pomarańczowy) 20 zł

WINO DOMOWE / HOUSE WINE
Białe lub czerwone / white or red 125 ml za 10 zł / 500 ml za 25 zł / 1L 45 zł

WINO BIAŁE / WHITES
Włochy / Italy

MURI GRIES TRAMINER AROMATICO ALTO ADIGE DOC 2020
Włochy/Italy, Górna Adyga/South Adige, DOC Alto Adige
gewurztraminer
wytrawne/dry
Jak sama nazwa aromatico sugeruje, ta autochtoniczna odmiana zapewnia mnóstwo wrażeń
zapachowych! Traminer pochodzi z okolic południowotyrolskiego miasteczka Tramin (włoskie Termeno).
W Alzacji nazywana gewurztraminer. Wino dojrzewało u benedyktynów tylko w stalowych kadziach. Stąd
zachowuje silny i ekspresyjny charakter tej odmiany. Skrząca się barwa z miedzianymi refleksami.
Upajający bukiet egzotycznych owoców, płatków róży, miodu i ziół. Na podniebieniu świeże i żywe.
Swobodnie się je popija samo przez bogactwo zapachowe. Pasuje też przyprawiony drób, elementy
kuchni tajskiej lub niewinne włoskie biszkopty.
CENA/PRICE

12 / 50 ml

24 / 125 ml

101 / 750 ml

Francja / France

POULTIERE VOUVRAY DEMI-SEC “EMOTION” 2018
Francja/France, Dolina Loary/Loire Valley, AC Vouvray
chenin blanc
półwytrawne/semi-dry
Wino wbrew nazwie nie dostarcza silnych emocji, tylko raczej odzwierciedla relaksujący charakter
okolicy swego powstania: Loary sielankowo spokojnej i kojącej. W kieliszku aromat rozwija się nieśmiało
i przynosi na myśl tartę z dojrzałą brzoskwinią, żółtego melona i gruszkę. Na języku pełne, nieco
miodowe, z wyważoną i wręcz ukrytą słodyczą o owocowym charakterze. Ma delikatny posmak. Do
deserów z owocami doskonałe albo do swobodnego sączenia w niespieszne popołudnie!
CENA/PRICE

11 / 50ml

21 / 125 ml

90 / 750 ml

WILLIAM FEVRE CHABLIS AC 2019
Francja/France, Burgundia/Burgundy, AC Chablis
chardonnay
wytrawne/dry
Chablis mineralnie czyste i świeże, treściwe, oprócz orzeźwienia przynosi też apetyczne, cytrusowe nuty
aromatów. Ręcznie zbierane winogrona pochodzą ze starannej, ekologicznej uprawy. Selekcja siedlisk
o dobrej ekspozycji i złożonej geologii oparta jest o wieloletnie doświadczenia winiarni William Fevre
w regionie Chablis. W kieliszku jasna, przejrzysta i błyszcząca suknia. W bukiecie pojawiają się białe
kwiaty i owoce, wyraźnie jabłko, polska brzoskwinia. Na podniebieniu gładkie i rześkie jak bryza morska,
w finale zaokrąglone owocem. Do szlachetnej kuchni morza i wiosennych warzyw.
CENA/PRICE

18 / 50 ml

36 / 125 ml

155 / 750 ml

Hiszpania / Spain

BODEGA LUZDIVINA AMIGO MARÍA ABRIL GODELLO CASTILLA Y LEÓN VDLT 2019
Hiszpania/Spain, Kastylia i León, VdlT Castilla y León
godello
wytrawne/dry
Godello to odmiana, która wywodzi się najprawdopodobniej z Galicji i to właśnie tam oraz w sąsiadującym
regionie Castilla y León powstają najlepsze wina na bazie tego szczepu. W tym przypadku wino
wyprodukowano z zebranych ręcznie gron ze starych krzewów usytuowanych na wysokości między 650
a 750 m n.p.m. W kieliszku przybiera jasną, słomkową barwę, a bardzo intensywny nos przypomina
zapach brzoskwiń, melona i białych kwiatów. W ustach daje o sobie znać mocna struktura i delikatna
słodycz dobrze równoważona przez kwasowość. Optymalne wino do makaronu z owocami morza i risotto.
CENA/PRICE

7 / 50 ml

15 / 125 ml

64 / 750 ml

VINESSENS CHARDONNAY ESSENS ALICANTE DOP 2018
Hiszpania/Spain, Murcja i Walencja/Murcia and Valencia, DOP Alicante
chardonnay
wytrawne/dry
Wino, które nie tylko z nazwy stanowi esencję filozofii małej, rodzinnej bodegi Vinessens. Jest to pierwsze
wino winnicy z danego rocznika, które trafia do sprzedaży. O jego wyjątkowości stanowi właściwie
wszystko. Począwszy od siedliska, które ulega wpływom sąsiadujących nieopodal, w miasteczku Villena,
upraw czarnej soli. Selekcja winogron jest dwukrotna. Fermentacja przebiega w pięciuset litrowych
otwartych beczkach z francuskiego dębu a przez dalsze 60 dni wino dojrzewa w zamkniętych beczkach.
W celu zwiększenia jego złożoności bodega stosuje technikę mieszania wina nad osadem. Suknia
prezentuje się złociście, z zielonkawymi refleksami. W eleganckim nosie przemyca bogactwo cytrusów,
kwiatów, delikatnego muśnięcia wanilii i... kopru. Rześka kwasowość, a przy tym doskonale określona,
zwarta struktura, robią wrażenie bardzo przemyślanego, śródziemnomorskiego charakteru tego
chardonnay. To przykład chardonnay, którym można się cieszyć zarówno latem, jak i zimą. Całości
dopełnia charakterystyczna słoność, która spina klamrą wysiłki małżeństwa właścicieli (Marty i Andresa),
aby w winie oddać esencję terroir.
CENA/PRICE

12 / 50

23 / 125 ml

98 / 750 ml

Portugalia / Portugal

GRÃ CARAVELA ALVARINHO MINHO VR 2020
Portugalia/Portugal, Minho, VR Minho
alvarinho
wytrawne/dry
Eleganckie i treściwe wino białe z krainy lekkich i prostych vinho verde na północy Portugalii. Swoją siłę
i charakter, niespotykaną w tutejszych winach, czerpie z winogron o nazwie alvarinho. Jest to
najszlachetniejsza bodaj jasna odmiana kraju, a może i nawet całego Półwyspu Iberyjskiego. Winnice
położone są na granitowym podłożu. Winifikacja przebiega w stalowych kadziach. Wino dzięki temu
zachowuje młodzieńczy wigor. Ma przejrzystą, jasną barwę i mocny, bogaty bukiet. Rozwija się on od nut
kwiatowych do owoców cytrusowych, z rozpoznawalną cytryną i bananem. W ustach jest pełne i świeże
zarazem, pokazując znakomitą równowagę i trwały, przyjemny posmak.
CENA/PRICE

9 / 50 ml

17 / 125 ml

72 / 750 ml

Polska / Poland

WINNICA L'OPERA CZAS NA WYTRAWNE 2019
Polska/Poland, województwo dolnośląskie,
helios, solaris
wytrawne/dry
Czas Na to obsypany nagrodami (w tym międzynarodową Mundus Vini) kupaż solarisa i heliosa. Obie
odmiany zostały zebrane na początku października, a po wyciśnięciu powędrowały do 3-letnich beczek
z francuskiego dębu z lasu Allier na okres 4 miesięcy, w których wino przeszło niekompletną konwersję
jabłkowo-mlekową. Dzięki temu smak wina się zaokrąglił, a nuty pochodzące z beczki świetnie
zintegrowały się tworząc wielowarstwowy i intensywny bukiet. Odnajdziemy w nim aromaty ananasa,
gruszki i moreli, z akcentem kwiatowym w tle. Pełne i krągłe w ustach, z czystym, długim i waniliowym
finiszem. Czas Na doskonale zaprezentuje się w towarzystwie kaczki, schabowego i rozmaitych potraw na
bazie ryb.
CENA/PRICE

14 / 50 ml

27 / 125 ml

116 / 750 ml

Nowa Zelandia / New Zealand

KONRAD KETU BAY SAUVIGNON MARLBOROUGH 2020
Nowa Zelandia/New Zealand, Marlborough,
sauvignon blanc
wytrawne/dry
Niezwykle przystępne i ekspresyjne sauvignon nowozelandzkie. Reprezentatywne i klasyczne zarazem
dla stylu Marlborough - regionu pionierskiego w krótkiej historii winiarstwa tego egzotycznego
archipelagu. Pochodzi z niewielkiej winiarni rodzinnej Konrada Hengstlera, doświadczonego winiarza
o niemieckich korzeniach. Skrząca się, jaśniutka suknia o widocznej gęstości. Bogaty owocem nos opiera
się o nuty cytrusowe, z wyraźnym agrestem, kiwi i grejpfrutem. W palecie harmonia kwasowej świeżości
z pewnym ciężarem słodkiego owocu i mineralnym akcentem wysuszenia. Znakomicie pijalne!
CENA/PRICE

9 / 50 ml

17 / 125 ml

72 / 750 ml

Austria

WEINRIEDER RIESLING BOCKGÄRTEN WEINVIERTEL 2016
Austria, Dolna Austria/South Austria, Weinviertel
riesling
półwytrawne/semi-dry
Jaki jest podstawowy riesling z odnoszącej światowe sukcesy, austriackiej, niewielkiej winiarni rodziny
Rieder w Weinviertel? Skoncentrowany, treściwy i soczysty, a przy tym jak zwykle z rieslingiem bywa,
fantastycznie świeży! Wino z pojedynczej parceli o sielskiej nazwie „koziego ogródka” (Bockgärten).
Dojrzewało w stalowych kadziach. Ma świeży aromat ukwieconego sadu i egzotycznych owoców. Na
podniebieniu panuje przejrzysta równowaga między miodową w smaku słodyczą a zdecydowanie
owocową z natury kwasowością. Rasowy riesling w takiej odsłonie stawi czoła jasnym sosom, otulającym
zarówno pieczoną rybę, jak i delikatny drób.
CENA/PRICE

10 / 50 ml

20 / 125 ml

84 / 750 ml

WINO RÓŻOWE / ROSE
Włochy / Italy

ALBINO PIONA BARDOLINO CHIARETTO DOC 2020
Włochy/Italy, Veneto, DOC Bardolino Chiaretto
corvina, rondinella
wytrawne/dry
Lekkie i radosne wino, które powstało w oparciu o lokalne szczepy regionu Veneto. Grona corviny
i rondinelli dorastające na morenowych zboczach po wschodniej stronie jeziora Garda zebrane zostały
w połowie września, po czym poddane zostały winifikacji „na różowo”. Efektem jest blado-łososiowa
suknia, która podkreśla niezobowiązujący styl tego wina. W nosie dzieje się naprawdę sporo, za co
odpowiada po części dojrzewanie wina na osadzie drożdżowym. Na pierwszym planie zapachy wczesnego
lata. Odnaleźć można m.in. rabarbar, papierówki, truskawki i maliny. Następnie, do głosu dochodzą
aromaty przypominające melona, kwiaty i landrynki. Usta bardzo rześkie i orzeźwiające. Nie potrzebuje
posiłku aby się nim cieszyć, ale z pewnością podkreśli również smak pizzy, bruschetty, delikatnych serów
i warzyw. Podawać w temperaturze 10-12 st.
CENA/PRICE

8 / 50 ml

15 / 125 ml

64 / 750 ml

WINO CZERWONE / REDS
Włochy / Italy

I VERONI I DOMI CHIANTI RUFINA DOCG 2019
Włochy/Italy, Toskania/Tuscany, DOCG Chianti Rufina
canaiolo nero, colorino, sangiovese
wytrawne/dry
Winogrona pochodzą z około dwudziestoletnich upraw certyfikowanych jako biologiczne. Zawartość
siarczynów jest bardzo niska, co ucieszy wielu konsumentów poszukujących win „eko“. Wyrazistość
podkreślona niespełna rocznym dojrzewaniem wina we francuskich beczkach. Przyjemnie rubinowa
barwa z delikatnie fioletowymi refleksami, to dobry wstęp do przyjemnie wiśniowo-jagodowej stylistyki
nosa. W ustach wino jest smaczne, krągłe i dobrze zbalansowane, jak na dobrze zrobione chianti
przystało. Średniej budowy ciało daje dobre wyobrażenie o potencjale satelickiej apelacji Chianti Rufina.
Toskańskie potrawy zyskają zestawione z tym winem nawet, jeśli przygotuje się je w polskiej kuchni.
CENA/PRICE

12 / 50 ml

23 / 125 ml

74 / 750 ml

CARLOMAGNO PRIMITIVO APPASSIMENTO PUGLIA IGT 2020
Włochy/Italy, Apulia/Puglia, IGT Puglia
primitivo
wytrawne/dry
Carlomagno Primitivo Appassimento to kolejna, ciekawa propozycja od producenta The Wine People.
Winogrona tej odmiany dorastały niespiesznie w pełnym słońcu południowej Apulii. Tradycyjne
prowadzenie winorośli „na głowę” i metoda podsuszania owoców, polegająca na okręcaniu dojrzałych
kiści na krzewie skutkującym ubytkiem 25-30% ich masy znajduje odzwierciedlenie w kieliszku. Wino
zachęca aromatem wiśni i malin podszytym kakaowo-kokosowym sztychem pochodzącym
z amerykańskich i francuskich beczek, w których przez 12 miesięcy dojrzewała jego część. Stworzy
harmonijny duet ze stekiem z polędwicy wołowej i szeregiem twardych, żółtych serów.
CENA/PRICE

7 / 50 ml

13 / 125 ml

56 / 750 ml

ALTADONNA ASSALTO TOSCANA IGT 2016
Włochy/Italy, Toskania/Tuscany, IGT Toscana
cabernet sauvignon, merlot, sangiovese
wytrawne/dry
Autorski supertoskan jednego z najbardziej znanych i utytułowanych enologów włoskich, Stefano
Chioccioli. Ma on za sobą stworzenie najbardziej prestiżowych win pod tak rozpoznawalnymi markami,
jak Tua Rita, Il Borro, Capezzana, Cafaggio czy Felluga. Altadonna pochodzi z własnej winnicy
prowadzonej przez Stefano pospołu z synami Enrico i Niccolo. Zbiory dojrzałych gron i ich ścisła selekcja
zapewniają doskonałą wyjściową do dalszej pracy nad najwyższą jakością wina. Fermentacja prowadzona
jest „na skórkach“, w zbiornikach stalowych przez 21 dni. Następnie wino przechodzi mikro-dotlenienie,
które zmiękcza taniny, dodając jedwabistości w teksturze. Dojrzewanie wina odbywa się we francuskich
beczkach przez długie 18 miesięcy. Efekt końcowy oszałamia. W kieliszku kusi intensywnie rubinowa,
mocno wysycona barwa. Bukiet jest niezwykle intensywny, ale i nieprzesadny. Dominuje poczucie
elegancji, na którą składają się nuty jagód, jeżyn i czarnej porzeczki, którym towarzyszy ornamentyka
słodkich przypraw. Wszystko to jest niewątpliwą zasługą fantastycznie zespolonej z sangiovese mieszanki
caberneta i merlot. W smaku zwraca uwagę gęsta, balsamiczna struktura z dopracowanymi, jedwabistymi
taninami i kapitalna kwasowość, na której utrzymuje się trwały, owocowo-pikantny finisz.
CENA/PRICE

21 / 50 ml

42 / 125 ml

181 / 750 ml

CA' DEL SETTE STRANERO ROSSO DOLCE
Włochy/Italy, Veneto,
cabernet sauvignon, merlot
półsłodkie/semi-sweet
Nazwa wina powstała przypadkowo podczas premierowej degustacji i wyraża zaskoczenie jego
intensywną i ciemną barwą. Podobnie jak w przypadku swojego wytrawnego odpowiednika – Stranero
Dolce powstało z połączenia cabernet sauvignon i merlot, z tą różnicą, że po 8 dniach fermentacja
alkoholowa została zatrzymana poprzez obniżenie temperatury wina do 2°C, co pozwoliło zachować
znaczną ilość cukru resztkowego. Wyczuwalne są nuty wiśni w rumie, landrynek i czarnej herbaty.
W ustach słodkie, ale nie przytłaczające. Można łączyć razem z suszonymi owocami, wypiekami, ciemną
czekoladą i intensywnymi serami.
CENA/PRICE

7 / 50 ml

13 / 125 ml

56 / 750 ml

Francja / France

CHÂTEAU DE COULAINE CHINON AOC 2019
Francja/France, Dolina Loary/Loire Valley, AC Chinon
cabernet franc
wytrawne/dry
Ekologiczna winnica o niedużej powierzchni ośmiu hektarów. Chinon, czyli Turenia w środkowym biegu
Loary to siedlisko wzorcowe dla cabernet franc, jedyne we Francji, gdzie odmiana ta zyskuje charakter,
gładkość i elegancję trudną do powielenia. Podstawowe wino Coulaine ma wymiar naturalny i skupia się
na ekspresji owocu. Winifikacja przebiega tylko w betonowych zbiornikach, przy udziale drożdży
rdzennych bez filtracji. Wino ma przyjemne aromaty czerwonych owoców i ziół. Delikatne taniny
rozpływają się na języku, faktura jest aksamitnie gładka, finał rześki. Szczególnie dobrze komponuje się
do schabu, tart warzywnych i serów kozich.
CENA/PRICE

12 / 50 ml

23 / 125 ml

99 / 750 ml

CHÂTEAU LES CABANNES SAINT-ÉMILION AC 2019
Francja/France, Bordeaux, AC Saint-Emilion
cabernet franc, merlot
wytrawne/dry
Skromniutka winiarnia założona w 1997 roku, z ledwie pięciohektarową winnicą, za to w sławnym
i prestiżowym regionie prawobrzeżnego Bordeaux. Owoce z dwudziestoletnich krzewów trafiają do
tradycyjnych kadzi betonowych, a następnie dojrzewają w beczkach, głównie jednosezonowych. Bukiet
ewoluujący, z początku skórzany i ziemisty, przechodzi w dobrą owocowość, spod znaku pestkowych
i leśnych jagód. Eleganckie na podniebieniu, delikatne w dotyku, ale z wyczuwalną podbudową zdrowych
garbników.
CENA/PRICE

14 / 50 ml

27 / 125 ml

116 / 750 ml

VIEUX PARC LA SELECTION CORBIÈRES AOP 2018
Francja/France, Langwedocja/Languedoc, AC Corbières
carignan, grenache, mourvedre, syrah
wytrawne/dry
Esencja starej Langwedocji i jej bogatej historii, w którą ze względu na idealny klimat winnice wpisane są
od zawsze. Nawet w tym kontekście wino z ponad stuletnich krzewów carignan robi wrażenie. Dwanaście
miesięcy dojrzewało w beczkach dębowych, tylko w niewielkim procencie nowych. Esencjonalność
i kultura idą tu w parze. Głęboka barwa ciemnego rubinu. Mocny i gęsty bukiet waniliowo korzenny
z intrygującymi nutami dymu. Z czasem ujawniają się zapachy powideł śliwkowych. Eleganckie
i harmonijne w ustach, gładkie i jednocześnie ściągające.
CENA/PRICE

11 / 50 ml

21 / 125 ml

89 / 750 ml

Hiszpania / Spain

CASA PRIMICIA RESERVA RIOJA DOCA 2015
Hiszpania/Spain, Rioja, DOCa Rioja
tempranillo
wytrawne/dry
Obowiązkowy rok w beczkach i dodatkowe pół na stabilizację i naturalną filtrację przy pomocy białek jaj
kurzych. Kolejne dwa lata dojrzewania w butelce - i tak rodzi się bogactwo reserva. Już w pierwszym
nosie wyczuwa się kulturę i moc złożonego trunku. Uderzają dobitne nuty korzenne: cynamon, kokos
i wanilia. Po napowietrzeniu pojawiają się pestkowe nuty i konfitura wiśniowa. W ustach korpulentne,
złożone z dobrze zaznaczoną kwasowością. Ma kilkuletni potencjał. Można dekantować i podać do
dojrzałego sera albo pieczonej jagnięciny.
CENA/PRICE

12 / 50 ml

23 / 125 ml

98 / 750 ml

VOLVER QUINTA DEL '67 ALMANSA DO
Hiszpania/Spain, Murcja i Walencja/Murcia and Valencia, DO Almansa
garnacha
wytrawne/dry
Quinta del 67 to nowy projekt Rafael Canizaresa, uznanego enologa, będący jednocześnie hołdem dla
jego pokolenia. Winnica zlokalizowana nieopodal miejscowości Alpera, w apelacji Almansa, składa się
z ponad 40-letnich krzewów porastających ubogą, piaszczystą glebę na wysokości ok. 900 m n.p.m., która
zapewnia odpowiednią dla zachowania koncentracji i soczystości owocu, różnicę temperatur między
dniem i nocą. Wino powstało w 100% z odmiany garnacha tintorera. Po fermentacji, dojrzewanie przez 14
miesięcy w dębowych beczkach i brak filtracji. Złożony nos obfituje w intensywne aromaty jagód, jeżyn
i czarnej wiśni ze sporą dawką nut korzennych i balsamicznych. W ustach daje o sobie znać mocna
struktura, intensywność owocu z wplecioną nutą czekolady i lukrecji, a także długi, soczysty finisz.
Idealny dodatek do grillowanego mięsa, serów i ostrej pizzy.
CENA/PRICE

11 / 50 ml

21 / 125 ml

90 / 750 ml

Bułgaria / Bulgary

ZAGREUS VINICA MAVRUD 2018
Bułgaria/Bulgary, Nizina Tracka,
mavrud
wytrawne/dry
Popisowa butelka winiarni Zagreus, inspirowana skoncentrowaną stylistyką amarone. Mavrud
potraktowany jak corvina, na włoską modłę grona podsuszano po zbiorze przez kilka miesięcy.
Dojrzewało następnie przez rok w nowych beczkach z dębu bułgarskiego. Suknia atramentowa,
aksamitnie gęsta i nieprzejrzysta. W kieliszku w miarę napowietrzania, stopniowo uwalniają się aromaty
balsamiczne, korzenne i śliwek w czekoladzie. Miękkie i gładkie taniny na podniebieniu. Imponująco
długi finał z nutami kakao, herbaty liściastej i suszonych owoców. Do kaczki, aromatycznej pieczeni lub
mięs w grzybowym sosie.
CENA/PRICE

11 / 50 ml

21 / 125 ml

90 / 750 ml

USA

INDIGO EYES CABERNET SAUVIGNON CALIFORNIA 2018
USA, Kalifornia/California,
cabernet sauvignon
wytrawne/dry
Klasyka kalifornijskiego winiarstwa w swoim typowym wydaniu, czyli słoneczny cabernet o intensywnym
aromacie i zdecydowanym smaku. Nos obfituje w nuty dojrzałych wiśni, śliwek, fiołków i suszonych
owoców wzmocnionych wyraźnie wyczuwalnymi aromatami wanilii i czekolady pochodzącymi z dębowych
beczek. Na podniebieniu dzieje się dużo. Jest wyraźna, ale nieostra tanina, przyjemna i łagodząca
kwasowość oraz gładki, soczysty i konsekwentny finisz dając w rezultacie bardzo pijalne wino, które
powstało właśnie po to by się nim cieszyć bez zbędnego namaszczenia.
CENA/PRICE

9 / 50 ml

18 / 125 ml

77 / 750 ml

RPA / South Africa

LOTHIAN VINEYARDS PINOT NOIR ELGIN WO 2018
RPA/South Africa, Cape South Coast, WO Elgin
pinot noir
wytrawne/dry
Starannie skrojony pinot, z nasadzeń dwóch różnych klonów szczepu w obrębie 2,25 ha. Wita dość
ciemną, rubinową barwą. W bukiecie na pierwszym planie dojrzałe wiśnie, maliny i śliwy harmonijnie
zespolone z nienachalnymi nutami wanilii, kardamomu, gałki muszkatołowej i goździków. 11 miesięcy
w barrique dodaje w ustach kapitalnej smukłości. Wyśmienity wybór solo i w duecie z dziczyzną,
cielęciną, łososiem i warzywami.
CENA/PRICE

17 / 50 ml

33 / 125 ml

142 / 750 ml

Chile / Chile

SANTA INÉS CHOAPA SINGLE PARCEL SYRAH 2018
Chile/Chile, Choapa Valley, DO Choapa Valley
syrah
wytrawne/dry
Choapa Valley to jeden z najmłodszych regionów winiarskich w Chile, zlokalizowany w najwęższej części
kraju, gdzie na kamienistym podłożu między Pacyfikiem a Andami, znakomite siedlisko znalazła odmiana
syrah. Wino powstało z owoców pochodzących z konkretnej parceli wyselekcjonowanej na podstawie
jakości i intensywności smaku. Dość ciemna, rubinowa suknia roztacza ciepłe aromaty jagód, czarnej
porzeczki i wiśni podkręconych pieprzno-korzennym zabarwieniem będącym rezultatem dojrzewania
przez 14 miesięcy w używanych beczkach z dębu francuskiego. W ustach jest gładkie, przełamane dobrą
kwasowością i dyskretną taniną. Smaczny, długi i nieco pikantny finisz. Podawać w temperaturze 16-18
stopni C. Idealnym połączeniem będzie np. Beef Wellington.
CENA/PRICE

9 / 50 ml

18 / 125 ml

77 / 750 ml

WINO MUSUJĄCE
Włochy / Italy

BISOL INVILLA PROSECCO DOC
Włochy/Italy, Veneto, DOC Prosecco
glera, pinot grigio, pinot noir
wytrawne/dry
Butelka tego eleganckiego wina jest uhonorowaniem tradycji arystokratów weneckich, dla których villa to
symbol stylu życia, synonim przyjemnie spędzonego czasu. Delikatny i świeży trunek pasuje do atmosfery
podmiejskich willi, rozsianych po wzgórzach Prosecco. W kieliszku długotrwałe, pełne wigoru
musowanie, błyszczy słomkowa suknia. Wyczuwa się przyjemne nuty kwitnących sadów, jabłoni, akacji
oraz morele i grejpfruty. Na podniebieniu rześkie, z cytrusowym finałem. Radość, którą warto się dzielić.
CENA/PRICE

15 / 125 ml

64 / 750 ml

