WINA MUSUJĄCE
BISOL INVILLA PROSECCO DOC
Kraj: Włochy, Region: Veneto, Apelacja: DOC Prosecco
Szczep: glera, pinot grigio, pinot noir
Rodzaj: wytrawne
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

10 / 50 ml

16 / 100 ml

20 / 150 ml

74 / 750 ml

WINA BIAŁE
VOLVER TARIMA MEDITERRANEO ALICANTE DO 2020
Kraj: Hiszpania, Region: Murcja i Walencja, Apelacja: DO Alicante
Szczep: merseguera, muscat
Rodzaj: wytrawne
Wino powstało z połączenia dwóch popularnych odmian hiszpańskiego Lewantu – merseguery i muszkata
aleksandryjskiego. Pierwszą z nich charakteryzuje lekka budowa, niska kwasowość i eleganckie nuty
przywodzące na myśl aromaty grejpfruta, rumianku i migdałów. Kupaż z muszkatem dodaje winu
sprężystości i zaokrągla jego strukturę. Wapienno-kredowe terroir i usytuowanie w pobliżu największego
marmurowego kamieniołomu w Europie sprawia, że całość uzupełniają szlachetne nuty mineralne.
Ręczny zbiór z 40 i 50-letnich krzewów, selekcja gron i użycie lokalnych drożdży tylko potwierdzają
wysoką jakość tego starannie zaprojektowanego wina.
CENA

11 / 50 ml

18 / 100 ml

23 / 150 ml

66 / 750 ml

CAVE SAINT-DESIRAT VIOGNIER ARDECHE VDP 2019
Kraj: Francja, Region: Dolina Rodanu, Apelacja: VdP Ardeche
Szczep: viognier
Rodzaj: wytrawne
Czysty viognier będący swoistym preludium do win ze słynnej apelacji Condrieu. Owoce tej odmiany
pochodzą z niewielkiej winnicy o powierzchni 12 ha, usytuowanej na południowych zboczach o granitowokredowym podłożu, prowadzonej w sposób zrównoważony i z dbałością o środowisko naturalne. Zebrane
ręcznie grona są delikatnie wyciskane po krótkiej maceracji, a powstały moszcz przechodzi fermentację
alkoholową w stalowych zbiornikach. Z wyjątkiem najgorętszych roczników wino przechodzi konwersję
jabłkowo-mlekową, która zmniejsza ogólną kwasowość w winie i wzmacnia jego strukturę. Wino ma
jasnozłotą suknię z zielonymi refleksami. Nos intensywny, przywodzący na myśl morele, ananasy
i rumianek. W ustach gładkie i kremowe, z mineralną końcówką. Dobrze pije się samo, ale warto też
podać np. do krewetek w tempurze i sushi.
CENA

12 / 50 ml

19 / 100 ml

24 / 150 ml

74 / 750 ml

BODEGA LUZDIVINA AMIGO MARÍA ABRIL GODELLO CASTILLA Y LEÓN VDLT 2019
Kraj: Hiszpania, Region: Kastylia i León, Apelacja: VdlT Castilla y León
Szczep: godello
Rodzaj: wytrawne
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

12 / 50 ml

19 / 100 ml

24 / 150 ml

74 / 750 ml

ALBINO PIONA CUSTOZA DOC 2020
Kraj: Włochy, Region: Veneto, Apelacja: DOC Custoza
Szczep: cortese, garganega, tai, trebbiano
Rodzaj: wytrawne
Beztroskie białe wino, które przypomina równie beztroskie wakacje spędzone nad jeziorem Garda.
Powstało na bazie lokalnych odmian winorośli: garganegi, trebbiano, tai, cortese oraz kilku innych. Każda
z nich winifikowana oddzielnie, by na końcu gotowe wina połączyć w jeden blend. Suknia jasno-żółta
z zielonkawymi refleksami. W nosie bogactwo aromatów gruszek, jabłek i białych kwiatów. W ustach
krągłe, dobrze zbudowane, soczyste i orzeźwiające. Wytrawne, ale nie ostre. Producent rekomenduje
podawanie w temperaturze 8-10 st. w towarzystwie przystawek, makaronów, tortellini, warzywnych
sałatek czy białego mięsa.
CENA

12 / 50 ml

19 / 100 ml

24 / 150 ml

74 / 750 ml

FAUST WEISSBURGUNDER TROCKEN WALLUF LANGENSTÜCK 2019
Kraj: Niemcy, Region: Rheingau, Apelacja:
Szczep: pinot blanc
Rodzaj: wytrawne
Najpełniejszy z letniego tria trunek: biały pinot, nazywany w Niemczech burgundem. Treściwy i łagodny,
a przy tym jak przystało na klimaty wakacyjne orzeźwiający. Łączy aromaty kwiatowe, cytrusowe, z lekko
migdałową końcówką. Na podniebieniu świeżość wyraźna, przy niewielkiej kwasowości i odrobinę
mineralnym posmaku. Dobry do dań kuchni wegetariańskiej, delikatnych ryb gotowanych lub
grillowanych.
CENA

12 / 50 ml

19 / 100 ml

24 / 150 ml

75 / 750 ml

GRÃ CARAVELA ALVARINHO MINHO VR
Kraj: Portugalia, Region: Minho, Apelacja: VR Minho
Szczep: alvarinho
Rodzaj: wytrawne
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

12 / 50 ml

19 / 100 ml

24 / 150 ml

77 / 750 ml

JOÃO M. BARBOSA NINFA SAUVIGNON BLANC COLHEITA TEJO VR 2019
Kraj: Portugalia, Region: Tejo, Apelacja: VR Tejo
Szczep: fernao pires, sauvignon blanc
Rodzaj: wytrawne
Świetne sauvignon blanc z niewielkim dodatkiem fernao pires, które swoim stylem przypomina połącznie
cech Marlborough i Sancerre. Ten pierwszy region przypominają wyraźne aromaty agrestu i marakui,
natomiast styl francuskiego wzorca można odnaleźć dzięki nutom limonki, skórki grejpfrutowej i jabłka,
które uzupełniają nuty mineralne przywodzące na myśl mokry kamień. W palecie młodzieńcze, zadziorne
i bardzo świeże. Nie licząc wszelkiej maści owoców morza, świetnie sprawdzi się w połączeniu
z grillowanym kozim serem czy szparagami z sosem holenderskim.
CENA

14 / 50 ml

21 / 100 ml

28 / 150 ml

91 / 750 ml

LOTHIAN VINEYARDS CHARDONNAY ELGIN WO 2018
Kraj: RPA, Region: Cape South Coast, Apelacja: WO Elgin
Szczep: chardonnay
Rodzaj: wytrawne
Delikatnie złocista barwa daje powody do zachwytu. W nosie przyjemnie rozkłada akcenty pomiędzy
cytrusy, jabłka i gruszki. W ustach daje poczucie głębi w bogatej, kremowo-waniliowej teksturze,
wypełnionej ananasami, brzoskwiniami, mango i karmelem. Akcenty pochodzące ze starzenia w beczkach
dębowych nie przykrywają owocowej strony wina. Test mineralności zdaje celująco.
Ubogaci potrawy z ryb, drobiu i polędwiczek w zawiesistych sosach.
CENA

21 / 50 ml

31 / 100 ml

40 / 150 ml

159 / 750 ml

TINA PFAFFMANN SCHICK UND SCHÖN RIESLING PFALZ 2019
Kraj: Niemcy, Region: Palatynat, Apelacja:
Szczep: riesling
Rodzaj: wytrawne
Rasowy, złożony i nieco wymagający riesling pochodzący z drugiego co do wielkości regionu winiarskiego
Niemiec – Palatynatu. Do jego produkcji użyto najzdrowszych i najbardziej dojrzałych owoców
pochodzących z wapienno-lessowego terroir. Zbiór ręczny pod koniec października. Spontaniczną
fermentację w niskiej temperaturze poprzedziła 24-godzinna maceracja, która nadała winu słomkową
barwę. W nosie odnajdziemy aromaty limonki i grejpfruta, z drugoplanowym elementem przywodzącym
na myśl miód i kwiaty akacji. W ustach dochodzi spora dawka mineralności i kwasowości. Podawać
mocno schłodzone do wszelkiego rodzaju ryb lub do kaczki.
CENA

15 / 50 ml

22 / 100 ml

30 / 150 ml

119 / 750 ml

MURI GRIES TRAMINER AROMATICO ALTO ADIGE DOC 2020
Kraj: Włochy, Region: Górna Adyga, Apelacja: DOC Alto Adige
Szczep: gewurztraminer
Rodzaj: wytrawne
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

15 / 50 ml

22 / 100 ml

30 / 150 ml

108 / 750 ml

TULIP WINERY GEWURZTRAMINER SAUVIGNON BLANC 2019
Kraj: Izrael, Region: Hajfa, Apelacja:
Szczep: gewurztraminer, sauvignon blanc
Rodzaj: wytrawne
Bardzo nietypowy kupaż dwóch odmian aromatycznych. Wino powstało w wyniku połączenia sauvignon
blanc i gewurztraminera dorastających na czerwonej i bazaltowej glebie. Zbiór ręczny w godzinach
porannych w celu zapewnienia jak najlepszej kondycji gron, a następnie ich skrupulatna selekcja.
Oddzielna winifikacja, z fermentacją w temperaturze 13-14 st. Wino jest jasnej, słomkowej barwy i o
intensywnym, złożonym bukiecie, w którym dominują owoce tropikalne z delikatnie zaznaczonym
elementem cytrusowym. W ustach jest świeże i lekkie, a jednocześnie bardzo wyraziste w smaku. Dużo
przyjemności dostarcza subtelna słodycz i bardzo orzeźwiająca, czysta końcówka. Wino z pewnością
przypadnie do gustu amatorom ciekawostek i rzeczy nieoczywistych.
CENA

21 / 50 ml

31 / 100 ml

40 / 150 ml

169 / 750 ml

FLEURIET ET FILS TRADITION BLANC SANCERRE AOC 2018
Kraj: Francja, Region: Dolina Loary, Apelacja: AC Sancerre
Szczep: sauvignon blanc
Rodzaj: wytrawne
Sancerre jest dla odmiany sauvignon blanc mniej więcej tym, czym Bordeaux dla caberneta i merlota,
Montepulciano dla sangiovese, czy Barolo dla nebbiolo, a więc miejscem kultowym, prawdziwym
wzorcem i wyznacznikiem stylu. Jeśli dodamy do tego starannie przemyślaną produkcję oraz jej
ekologiczne aspekty uzyskamy efekt w postaci znakomitego wina. Podstawowe białe wino z oferty
Domaine Fleuriet et Fils jest bardzo dobrze zbalansowane i łączy w sobie cechy charakterystyczne 3
różnych terroir apelacji. Dominuje cytrusowa świeżość, z mineralnym poczuciem głębi. Idealne wino do
owoców morza oraz jak podaje producent – sera Crottin de Chavignol.
CENA

21 / 50 ml

31 / 100 ml

40 / 150 ml

155 / 750 ml

WILLIAM FEVRE PETIT CHABLIS AC 2018
Kraj: Francja, Region: Burgundia, Apelacja: AC Petit Chablis
Szczep: chardonnay
Rodzaj: wytrawne
Doskonałe wprowadzenie w świat rasowych chablis najwyższej jakości! Bo i tu William Fevre stosuje
staranne i ekologiczne podejście w siedmiu hektarach winnic tej apelacji. A w piwnicy winifikacja
naturalna, grawitacyjna, na drożdżach rdzennych i dojrzewanie przez osiem miesięcy w stalowych
kadziach. Aromaty kwiatowe i owocowe w przewadze. Na podniebieniu jest świeże i orzeźwiające,
posiadając już trochę ciała. Elegancki towarzysz ostrygi!
CENA

17 / 50 ml

25 / 100 ml

36 / 150 ml

139 / 750 ml

WEINRIEDER GRÜNER VELTLINER ALTE REBEN WEINVIERTEL 2016
Kraj: Austria, Region: Dolna Austria, Apelacja: Weinviertel
Szczep: grüner veltliner
Rodzaj: wytrawne
Potężne i eleganckie wino, wizytówka austriackiej oryginalności, idealnie realizuje motto producenta: siła
i charakter! Masywny veltliner z wybornej, ponad pięćdziesięcioletniej parceli! Po fermentacji przez
ponad pół roku dojrzewał na osadzie, tylko w chłodnej stali. Ma dzięki temu złożony, zajmujący bukiet,
i bogatą, kremowo gęstą strukturę. Wśród zapachów są egzotyczne mango i papaje, swojskie ciasto
z rabarbarem, w tle nawet nuty orzechowe i tytoniowe. Paleta rozciąga się od kandyzowanej słodyczy
w ataku, przez chłodną i czystą kwasowość, po gładki, nieco korzenny finał. Posmak jest długotrwały
i ciepły jak jesienne słońce. Sprosta niejednej aromatycznej potrawie i tłustym serom.
CENA

17 / 50 ml

23 / 100 ml

32 / 150 ml

125 / 750 ml

DOLIANOVA MONTESICCI NASCO DI CAGLIARI DOC 2019
Kraj: Włochy, Region: Sardynia, Apelacja: DOC Nasco di Cagliari
Szczep: nasco
Rodzaj: wytrawne
Nasco to bardzo stara odmiana, która występuje wyłącznie na drugiej co do wielkości wyspie włoskiej na
powierzchni zaledwie 140 ha, przy czym, w ramach DOC, która powstała w roku 1979 uprawia się jej
symboliczne 16 ha! Po fermentacji, przez cały okres dojrzewania wino miało kontakt z osadem z drożdży,
którym zawdzięcza swoją strukturę i bogactwo. Suknia jest barwy blado-złotej, a bogaty profil
aromatyczny koncentruje się wokół nut karmelizowanych owoców, słodkich przypraw, piżma i białych
kwiatów. W ustach bardzo pełne i kremowe z wyczuwalną, migdałową końcówką. Podawać
w temperaturze 14 st. do cięższych dań ba bazie owoców morza. Świetne również solo.
CENA

15 / 50 ml

22 / 100 ml

30 / 150 ml

105 / 750 ml

ALTADONNA ROSALTO TOSCANA IGT 2019
Kraj: Włochy, Region: Toskania, Apelacja: IGT Toscana
Szczep: sangiovese
Rodzaj: wytrawne
Dostojne różowe wino od uznanego producenta z Toskanii. Grona, z którego powstało zbiera się ręcznie
w pierwszych dniach września, a następnie przechowuje się je w warunkach chłodniczych przez jedną
noc. Winifikacja w stalowych i terakotowych zbiornikach, w kontrolowanej temperaturze. Uwodzicielski
nos przywodzi na myśl aromaty czerwonych owoców, nektarynek i białych kwiatów. Gęste i okrągłe usta
ujawniają dodatkowo jedwabiste nuty malin i białych brzoskwiń. Wino jest niezwykle wyważone, jasne
i świeże pokazując głębię przeszytą przejrzystymi nutami mineralnymi. Dzieło wieńczy długie i trwałe
zakończenie z pikantnymi nutami pomarańczy i orzeźwiającą kwasowością. Warto wypróbować
w połączeniu z łososiem i pikantnym curry z krewetkami.
CENA

15 / 50 ml

22 / 100 ml

30 / 150 ml

108 / 750 ml

WINA CZERWONE
DOMAINE DES VERCHERES MACON-MANCEY AOC 2018
Kraj: Francja, Region: Burgundia, Apelacja: AC Macon-Mancey
Szczep: gamay
Rodzaj: wytrawne
Gamay to odmiana, która do Burgundii przywędrowała w XIV w. i kojarzona jest dziś przede wszystkim
z maceracją węglową i prostym Beaujolais Nouveau. W tym przypadku czuć jednak powagę
i konsekwencję, z którą wytworzono to wino. Wyczuwalne aromaty przywołują miłe skojarzenia
z domowym kompotem pełnym truskawek, wiśni i porzeczek i delikatnym akcentem zielonego pieprzu.
Fermentacja jabłkowo-mlekowa wygładza strukturę pozostawiając wrażenie pełni i złożoności, którą
uzupełniają wyraziste i jędrne taniny. Te wszystkie elementy sprawiają, że jest to wino, które idealnie
nadaje się do łączenia z jedzeniem. Szczególnie dobrze podkreśli smak wieprzowego gulaszu, schabu ze
śliwką oraz wszelkiej dziczyzny.
CENA

13 / 50 ml

20 / 100 ml

25 / 150 ml

82 / 750 ml

VILLADORIA FURÈT DOLCETTO D'ALBA DOC 2019
Kraj: Włochy, Region: Piemont, Apelacja: DOC Dolcetto d'Alba
Szczep: dolcetto
Rodzaj: wytrawne
Winnice wokół Diano d`Alba wciśnięte są dokładnie pomiędzy apelacje Barolo i Barbaresco. To doskonałe
siedlisko powoduje, że delikatne dolcetto nabiera tu szlachetności. Ręczny zbiór i selekcja winogron.
Winifikacja i maceracja w kadziach stalowych. Głęboko fioletowa barwa wina. Wyraźny aromat leśnych
owoców i kwiatów. Na podniebieniu dochodzą nuty migdałowe. Posmak świeży i delikatnie ściągający.
Pasuje do łagodnych potraw mięsnych, np. saltimbocca alla romana.
CENA

12 / 50 ml

19 / 100 ml

24 / 150 ml

75 / 750 ml

ADEGA DO MONTE RESERVA ALENTEJANO VR 2017
Kraj: Portugalia, Region: Alentejo, Apelacja: VR Alentejano
Szczep: aragonez, castelao, trincadeira
Rodzaj: wytrawne
Wino, które będzie doskonałym wprowadzeniem do świata cięższych win czerwonych. Jest to kupaż
castelao, aragonez (tempranillo) oraz trincadeiry, które dojrzewały w pełnym słońcu regionu Altentejo.
W kieliszku mnogość aromatów świeżych i przetworzonych owoców: poziomek, malin, jeżyn i wiśni, które
uzupełnia subtelna nuta kakao i wanilii. W ustach dobrze ułożone – pełne, ale przy tym soczyste.
W owocowy styl wina wplecione zostały bardzo delikatne taniny, które zaokrąglają jego strukturę
i wzmacniają budowę. Można śmiało łączyć z grillowanym mięsem, pastą al ragu, a nawet z pizzą.
CENA

12 / 50 ml

19 / 100 ml

24 / 150 ml

74 / 750 ml

PLINIANA PRISCUS PRIMITIVO DI MANDURIA DOC 2018
Kraj: Włochy, Region: Apulia, Apelacja: DOC Primitivo di Manduria
Szczep: primitivo
Rodzaj: wytrawne
Wino prezentuje intensywnie czerwony kolor, z odcieniem granatu. Bogaty nos zdradza dojrzałość
winogron w czasie zbiorów. Staranna selekcja owoców i przedłużona maceracja dają siłę i sprężystość.
Pełny, lekko garbnikowy owoc ukazuje południowo-włoski charakter primitivo. Oszczędność
w serwowaniu beczkowych aromatów staje się powoli wizytówką producenta. Wino w mistrzowski sposób
łączy żywioły owocowe z beczkowymi taninami. „Priscus“, to z łaciny „czcigodny“. Trudno się nie zgodzić
z sugestią producenta. Wybornie podkreśli smak dziczyzny. Jeśli tylko uda się zdobyć dobrej jakości
jagnięcinę- to wino będzie idealnym wyborem.
CENA

15 / 50 ml

22 / 100 ml

30 / 150 ml

105 / 750 ml

VOLVER QUINTA DEL '67 ALMANSA DO 2017
Kraj: Hiszpania, Region: Murcja i Walencja, Apelacja: DO Almansa
Szczep: garnacha
Rodzaj: wytrawne
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

14 / 50 ml

21 / 100 ml

28 / 150 ml

97 / 750 ml

BODEGAS TÁBULA DAMANA CRIANZA RIBERA DEL DUERO DO 2016
Kraj: Hiszpania, Region: Kastylia i León, Apelacja: DO Ribera del Duero
Szczep: tempranillo
Rodzaj: wytrawne
Wino powstało w 100% na bazie odmiany tempranillo pochodzących z 15-25-letnich krzewów
usytuowanych na piaszczysto-gliniastym podłożu. Niewielka wydajność (w tym przypadku na poziomie
34hl z hektara) i ręczny zbiór to już pierwsze oznaki wysokiej jakości. 12-miesięczne dojrzewanie
w dębowych beczkach poprzedziła zimna maceracja i fermentacja w stalowych zbiornikach. Wino kusi
głęboką, rubinową barwą. Na bukiet intensywnych aromatów składa się mieszanka wiśni, jeżyn, jagód,
kopru włoskiego i lukrecji. W ustach dobrze wyważone i soczyste, z miękkimi, eleganckimi taninami
i pełnym, trwałym wykończeniem. W sam raz do makaronu, drobiu i grillowanych warzyw.
CENA

17 / 50 ml

23 / 100 ml

32 / 150 ml

125 / 750 ml

HOUSE OF CARDS CAB IS KING NAPA COUNTY AVA 2017
Kraj: USA, Region: Kalifornia, Apelacja: AVA Napa County
Szczep: cabernet sauvignon, merlot, petit verdot
Rodzaj: wytrawne
Tytułowy król symbolizuje pozycję, jaką w talii odmian w Kalifornii zajmuje cabernet sauvignon. Wino
zostało oparte w 90% o ten szczep, który został uzupełniony niewielkim dodatkiem merlot i petit verdot.
Całość spędziła 12 miesięcy w beczkach z dębu francuskiego. Suknia ciemnorubinowa, która odkrywa
aromatyczną siłę caberneta. Znajdziemy intensywne nuty śliwek, porzeczek i jeżyn oraz dobrze
zintegrowane akcenty beczkowe. W ustach daje o sobie znać pełnia, gładkość i niezwykła pijalność. Samo
znika niepostrzeżenie. Jeszcze szybciej w towarzystwie grillowanego lub pieczonego mięsa.
CENA

24 / 50 ml

38 / 100 ml

47 / 150 ml

179 / 750 ml

XAVIER ARCANE XIX LE SOLEIL CÔTES DU RHÔNE VILLAGES AOC 2015
Kraj: Francja, Region: Dolina Rodanu, Apelacja: AC Côtes du Rhône Villages
Szczep: grenache, mourvedre, syrah
Rodzaj: wytrawne
Jedyny blend w serii win Arcane. Składa się z win ze stuletnich krzewów grenache (80%),
osiemdziesięcioletnich krzewów mourvedre (10%) oraz pięćdziesięcioletnich krzewów syrah (10%)
o bardzo małej wydajności, ale wspaniałej koncentracji i dojrzałości owocu. Długa maceracja bez
mechanicznej ekstrakcji i dojrzewanie w różnego rodzaju dębowych kadziach o niskim stopniu wypalenia
oraz w cementowych zbiornikach. Wino zostało zaprojektowane w każdym szczególe. Oferuje pełnię
intensywnych i świeżych aromatów dojrzałych czereśni, porzeczek, likieru i słodkich przypraw. W ustach
potężne, a jednak soczyste i gładkie zarazem. Długa i konsekwentna końcówka wieńczy dzieło. Wino
znakomicie ocenione przez Roberta Parkera, który przyznał mu 94 punkty. Idealne do górki jagnięcej
z tymiankiem i szarpanej wieprzowiny.
CENA

21 / 50 ml

31 / 100 ml

40 / 150 ml

159 / 750 ml

