WINA MUSUJĄCE
Włochy
GIUSTI ROSALIA PROSECCO DOC
Veneto, DOC Prosecco
glera
półwytrawne
Lokalizacja: u kelnera
Prosecco z winnic Giusti nazwanych Rosalia i Case Bianche. W wersji extra dry jest bardzo pijalne i smaczne bez
towarzystwa jakichkolwiek potraw. Ma delikatnie słomkową barwę z zielonkawym refleksem. Pachnie lekko i świeżo,
kwiatem akacji, skórką z cytryny i jabłkiem golden delicious. W smaku jest bardzo rześkie, harmonijne i smaczne. Jeden
kieliszek zachęca do następnego, także dzięki umiarkowanej zawartości alkoholu.

CENA

11,00 / 50 ml

18,00 / 100 ml

23,00 / 150 ml

69,00 / 750 ml

WINA BIAŁE
Austria
WEINRIEDER GRÜNER VELTLINER ALTE REBEN WEINVIERTEL 2016
Dolna Austria, Weinviertel
grüner veltliner
wytrawne
Lokalizacja: dyspenser
Potężny veltliner z wybornej, ponad pięćdziesięcioletniej parceli! Pół roku dojrzewał na osadzie 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 i długi finał.

CENA

15,00 / 50 ml

22,00 / 100 ml

30,00 / 150 ml

119,00 / 750 ml

Francja
FERNAND ENGEL GEWÜRZTRAMINER RESERVE ALSACE AC 2016
Alzacja, AC Alsace
gewürztraminer
półwytrawne
Lokalizacja: u kelnera
Gewurztraminer jest drugi po rieslingu w alzackiej wielkiej czwórce najlepszych win regionu. Kawał wina w kieliszku,
i w zapachu i w smaku. Ponad rok dojrzewało na osadzie. Intensywny aromat różany i egzotycznych owoców liczi, a w tle
banana i cynamonu. Ma kilkuletni potencjał rozwoju, z ewolucją w stronę nut miodowych. Smak wyrazisty, rześko
kwasowy i gładko słodki jednocześnie, dzięki odrobinie cukru resztkowego trochę półwytrawny w odbiorze.

CENA

13,00 / 50 ml

20,00 / 100 ml

25,00 / 150 ml

88,00 / 750 ml

WILLIAM FEVRE CHABLIS AC 2018
Burgundia, AC Chablis
chardonnay
wytrawne
Lokalizacja: dyspenser
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.

CENA

17,00 / 50 ml

25,00 / 100 ml

36,00 / 150 ml

139,00 / 750 ml

FLEURIET ET FILS TRADITION BLANC SANCERRE AOC 2018
Dolina Loary, AOC Sancerre
sauvignon blanc
wytrawne
Lokalizacja: dyspenser
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.

CENA

17,00 / 50 ml

25,00 / 100 ml

36,00 / 150 ml

145,00 / 750 ml

Hiszpania
CASA PRIMICIA CARRAVALSECA BLANCO RIOJA DOC 2018
Rioja, DOC Rioja
tempranillo blanco, viura
wytrawne
Lokalizacja: u kelnera
Biała Rioja dla wielu może zabrzmieć jak oksymoron, ale powiedzieć, że powstała z odmiany tempranillo blanco to już
prawdziwa bomba! Tymczasem, w roku 2007 została ona oficjalnie uznana za dopuszczalną w klasyfikacji Rioja DOCa
i jest to mutacja czerwonej odmiany, z którą dzieli 97,8% DNA. Dla większej złożoności, po fermentacji wino spędziło 3
miesiące nad osadem drożdży. Na intensywny bukiet składają się aromaty gruszek, brzoskwiń i bananów. Gładkie na
wejściu, szybko nabiera głębi i trwa długo po przełknięciu.

CENA

12,00 / 50 ml

19,00 / 100 ml

24,00 / 150 ml

77,00 / 750 ml

VEGALFARO CHARDONNAY BALAGUESES VDP 2018
Murcja i Walencja, Los Balagueses VdP
chardonnay
wytrawne
Lokalizacja: dyspenser
Miniaturowa „ultra-apelacja” gminna z Murcji prezentuje biel: eleganckie, korpulentne chardonnay! Zaledwie
trzyhektarowa winnica z unikatowo rześkim, jak na okolice Walencji, mikroklimatem. Starannie selekcjonowane grona
po fermentacji dojrzewają dziesięć miesięcy w beczkach z francuskiego dębu. W kieliszku wino gęste i zawiesiste,
o regularnych i tłustych łzach. Bogaty bukiet pełen egzotycznych owoców, wanilii i pieczywa. Obfite na podniebieniu,
oleiście gładkie, zaskakuje świeżym powiewem mineralnej kwasowości. Pozostawia dobre wrażenie na długo

CENA

15,00 / 50 ml

22,00 / 100 ml

30,00 / 150 ml

119,00 / 750 ml

Niemcy
FAUST RIESLING TROCKEN RHEINGAU 2017
Rheingau, QBA Rheingau
riesling
wytrawne
Lokalizacja: u kelnera
Klasyczny szczep niemiecki z niewielkiej i ekologicznie prowadzonej winnicy nad Renem. Typowa dla Rheingau
mineralna świeżość jest tu na pierwszym miejscu. Silny aromat od początku zapowiada styl rześki, wyczuwa się nuty
kwiatowe i owocowe. W ustach orzeźwienie i mineralny posmak, z delikatnie zaznaczonym resztkowym CO2. W finale
powracają zielone jabłka, cytryny. Wino dopracowane i wyraziste.

CENA

11,00 / 50 ml

18,00 / 100 ml

23,00 / 150 ml

69,00 / 750 ml

Nowa Zelandia
SERESIN SAUVIGNON BLANC MARLBOROUGH 2017
Marlborough,
sauvignon blanc
wytrawne
Lokalizacja: dyspenser
Poważne sauvignon z Nowej Zelandii, na którym ekologiczna winiarnia Michaela Seresina zostawiła swój wyraźny,
autorski ślad. Dłoń widoczna na etykiecie to gwarantuje. Zbiór ręczny aż z osiemnastu różnych parcel, oddzielna,
naturalna fermentacja, częściowo we francuskich beczkach dębowych, także z niewielką ilością semillon, wzorem
bordoskim. Złożone zapachy ziołowe, roślinne, z intrygującym wątkiem kredy i apetycznym miodu, mandarynek
i passiflory. W palecie sporo cytrusów i wyraźny agrest, oparte o dość solidną, krągłą strukturę. Przy tym dobrze
wytrawne i kwasowe.

CENA

17,00 / 50 ml

23,00 / 100 ml

32,00 / 150 ml

122,00 / 750 ml

Polska
WINNICA TURNAU JOHANNITER PÓŁWYTRAWNE 2017
województwo zachodniopomorskie,
johanniter
półwytrawne
Lokalizacja: dyspenser
Johanniter to odmiana winorośli spokrewniona z rieslingiem. W tym wypadku w wersji półsłodkiej, z najwyższą
zawartością cukru resztkowego ze wszystkich tytułów Winnicy Turnau. W kieliszku wino jest bardzo jasne, o wyraźnej
gęstości. Aromat intensywny, przypominający konfitury z jabłek i gruszek, morele i owoce cytrusowe. W ustach dobrze
wyczuwalna jest słodycz, po chwili delikatnie równoważy ją kwasowość. Wino ma lekko oleistą konsystencję. Niska
zawartość alkoholu i znacząca obecność cukru sprawiają, że idealnym połączeniem będą tu delikatne desery na bazie
lodów czy ciast. Wśród bardziej odważnych połączeń odnajdą się tłuste i lekko słodkie potrawy i sery z przerostem
niebieskiej pleśni.

CENA

17,00 / 50 ml

23,00 / 100 ml

32,00 / 150 ml

125,00 / 750 ml

WINNICA TURNAU RIESLING 2018
województwo zachodniopomorskie,
riesling
wytrawne
Lokalizacja: dyspenser
Popisowe wino z Winnicy Turnau, wytworzone na bazie szlachetnego rieslinga. Ma jasno żółtą, delikatną barwę
i wyraźną, charakterystyczną gęstość. Bukiet jest intensywny i złożony. Wyraźnie wyczuwalne są owoce takie jak cytrusy
i jabłka, a bardziej subtelnie suszone morele i kwiaty. Wino w smaku ma wyczuwalną na początku nutę słodyczy, która
nadaje głębi. Jest ona równoważona przez długotrwałą, umiarkowaną kwasowość. W ustach pozostaje uczucie
orzeźwienia i harmonii. Lekkość łączy się tu z bogactwem aromatów i utrzymującym się smakiem. Zarówno bukiet, jak
i walory smakowe sprawiają, że wino świetnie sprawdzi się pite samo. Dobrze zbudowana kwasowość dodatkowo
predestynuje je do łączenia z jedzeniem.

CENA

17,00 / 50 ml

25,00 / 100 ml

36,00 / 150 ml

144,00 / 750 ml

Portugalia
JOÃO M. BARBOSA NINFA SAUVIGNON BLANC ESCOLHA TEJO VR 2016
Tejo, VR Tejo
sauvignon blanc
wytrawne
Lokalizacja: dyspenser
Rasowe i bardzo eleganckie sauvignon blanc pochodzące z zaledwie 7-ha winnicy, na której uprawianych jest również
kilka innych odmian. Wino przeszło fermentację w beczkach z francuskiego dębu, po której spędziło w niej kolejne 5
miesięcy na osadzie z drożdży. W kieliszku przyjmuje żółtą barwę z zielonkawymi refleksami, natomiast w nosie
wyraźnie czuć charakterystyczne dla dębiny orzechowo-maślane nuty zbalansowane aromatami owoców tropikalnych
i białych kwiatów. W ustach bogate i niezwykle czyste. Duże wrażenie robi gładkość, cytrusowa świeżość i bogato
odziana kwasowość. Wyprodukowane w liczbie zaledwie 3300 butelek, łączy w sobie pełnię i świeżość dając poczucie
głębi i harmonii.

CENA

17,00 / 50 ml

23,00 / 100 ml

32,00 / 150 ml

125,00 / 750 ml

WĘGRY
DISZNÓKÖ INSPIRATION TOKAJI DRY 2017
Tokaj,
furmint, hárslevelű
wytrawne
Lokalizacja: dyspenser
Niezwykłe wino, które powstało na bazie najlepszych owoców odmiany furmint (83%) i hárslevelű. Pierwsza z nich
tłoczona bezpośrednio, druga natomiast przeszła kilkugodzinną macerację. Winifikacja z jednej strony uszyta na miarę,
a z drugiej nieco eksperymentalna. Fermentacja w beczkach o różnej pojemności i stopniu użycia, z udziałem różnego
rodzaju drożdży. Następnie, po pół roku dojrzewania w dębinie powstał finalny blend. Wino jest koloru bladego złota,
a w nosie wyczuwalne są intensywne i świeże aromaty białych owoców, uzupełnione lekką, zieloną nutą kwiatową.
W ustach jest średniej budowy, z orzeźwiającą kwasowością. Daje o sobie znać krągła, dębowa tekstura, dobry balans,
finezja i przyjemna, słonawa końcówka.

CENA

15,00 / 50 ml

22,00 / 100 ml

30,00 / 150 ml

119,00 / 750 ml

Włochy
GIUSTI PINOT GRIGIO LONGHERI VENEZIE IGT 2018
Veneto, IGT Delle Venezie
pinot grigio
wytrawne
Lokalizacja: dyspenser
Najpopularniejsze białe wino weneckie winiarnia Giusti doprowadziła do szczytowej formy, w bardzo wyważonym stylu,
i to bez udziału beczki. Dla wzbogacenia zapachu i smaku trzymane kilka tygodni na osadzie drożdżowym. Intensywny
zapach owoców z gruszkami i bananami na pierwszym planie. Treściwe, gęste w fakturze, i jednocześnie odpowiednio
rześkie.

CENA

11,00 / 50 ml

18,00 / 100 ml

23,00 / 150 ml

69,00 / 750 ml

GIUSTI CHARDONNAY DEI CARNI VENEZIE IGT 2018
Veneto, IGT Delle Venezie
chardonnay
wytrawne
Lokalizacja: dyspenser
Bogate i eleganckie, jak przystało na wenecką arystokrację, chardonnay bez posmaku dębowego. Dojrzewało długo na
osadzie drożdżowym, ale tylko w kadziach stalowych. Wino ma stonowaną, słomkową barwę, o widocznej gęstości.
Bukiet klasyczny dla tej burgundzkiej odmiany, intensywnie owocowy. Wyczuwa się jabłka odmiany koksa, brzoskwinie
i cytrusy, oraz wątki kwiatowe. Łagodne i pełne na języku, o miodowej fakturze i rześkiej końcówce.

CENA

12,00 / 50 ml

19,00 / 100 ml

24,00 / 150 ml

74,00 / 750 ml

GAROFOLI PODIUM VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO SUPERIORE DOC 2016
Marche, DOC Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore
verdicchio
wytrawne
Lokalizacja: dyspenser
Treściwe i eleganckie, złożone wino białe o dobrym, kilkuletnim potencjale dojrzewania w butelce. Tym bardziej
zaskakuje fakt, że w ogóle nie leżakowało w dębinie. Grona lokalnej odmiany verdicchio pochodzą z doskonałej winnicy
i podlegają rygorystycznej selekcji. Stosuje się też późny zbiór i długie, aż 15 miesięcy trwające, dojrzewanie
w kadziach. Skoncentrowane wino, które pięknie ewoluuje w butelce. Warto być cierpliwym. Suknia złotawo zielona,
bukiet zmienia się, od kwiatowego i delikatnie cytrusowego, po bardzo dojrzałe gruszki, mirabelki z akcentem
miodowym, gdy wino ma już kilka lat. Pełne i krągłe na języku, korpulentne, a przy tym nie traci żywej kwasowości.

CENA

17,00 / 50 ml

23,00 / 100 ml

32,00 / 150 ml

125,00 / 750 ml

WINA RÓŻOWE
Włochy
ALTADONNA ROSALTO TOSCANA IGT 2018
Toskania, IGT Toscana
sangiovese
wytrawne
Lokalizacja: u kelnera
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.

CENA

14,00 / 50 ml

21,00 / 100 ml

28,00 / 150 ml

97,00 / 750 ml

WINA CZERWONE
Argentyna
DOMAINE BOUSQUET GRANDE RESERVA MALBEC MENDOZA TUPUNGATO 2017
Mendoza,
malbec
wytrawne
Lokalizacja: dyspenser
Skondensowany, gęsty i treściwy Argentyńczyk o francuskiej duszy. Malbec w barokowej stylistyce, z winnic
uprawianych ekologicznie. Fermentacja i dojrzewanie wina odbywa się w beczkach z francuskiej dębiny. Leżakowanie
w drewnie trwa rok i kolejny rok w butelce. Ubogaca malbec w kupażu niewielka domieszka odmian bordoskich i syrah.
Suknia jest gęsta, wręcz ciemnogranatowa, a na ściankach kieliszka spływają powoli obfite łzy. Bogaty bukiet intryguje
słodyczą konfitur z leśnych owoców w kombinacji z nutami kokosa i gorzkiej czekolady. W miarę napowietrzania
przybywa aromatów pestkowych, suszonych śliwek i rodzynek. W ustach równie treściwe, masywne, ale z gładkim
dotykiem. Ma kilkuletni potencjał rozwoju.

CENA

17,00 / 50 ml

23,00 / 100 ml

32,00 / 150 ml

125,00 / 750 ml

Chile
DE MARTINO LEGADO CARMENÈRE MAIPO VALLEY 2016
Maipo Valley,
carmenere
wytrawne
Lokalizacja: dyspenser
Seria Legado (hiszp. dziedzictwo) to wina leżakowane i selekcjonowane w ekologicznej winiarni De Martino, przy
limitowanej wydajności winnicy. Dwudziestoletnie krzaki rosną na kamienistej glebie w Isla de Maipo. Naturalna
winifikacja na drożdżach rdzennych z ograniczonym użyciem siarki. Dojrzewało tylko w używanych beczkach
z francuskiego dębu przez czternaście miesięcy. Sztandarowa odmiana Chile o dużej ekspresji owocu. W bukiecie
rozpoznawalne dojrzałe czarne porzeczki i maliny, ze szczyptą charakterystycznych, suszonych ziół. Paleta gładka,
a równocześnie żywa i ściągająca.

CENA

13,00 / 50 ml

20,00 / 100 ml

25,00 / 150 ml

83,00 / 750 ml

Francja
CHÂTEAU PEY MARTIN MÉDOC AOC 2013
Bordeaux, AOC Médoc
cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot
wytrawne
Lokalizacja: u kelnera
Rasowy Médoc, dzięki dosyć równej proporcji merlota i caberneta, całkiem przystępny i wyważony. Tradycyjna
winifikacja z powolną maceracją gwarantuje wysyconą barwę i dobry ekstrakt. Wino dojrzewało w tradycyjnych kadziach
cementowych, a tylko 30% w dębowych beczkach. Eleganckie aromaty czarnej porzeczki i aronii przeplatają się z nutami
tostowymi oraz korzennymi lukrecji i cynamonu. W ustach czytelne, lecz gładkie taniny, rześkie w smaku, z nieco dymną
końcówką. Genialne przy stole, pasuje idealnie do grillowanej wołowiny, lubi oczywiście kuchnię francuską, ale i włoską.
Rocznik 2013.

CENA

12,00 / 50 ml

19,00 / 100 ml

24,00 / 150 ml

78,00 / 750 ml

XAVIER ARCANE XIX LE SOLEIL CÔTES DU RHÔNE VILLAGES AOC 2015
Dolina Rodanu, AOC Côtes du Rhône Villages
grenache, mourvedre, syrah
wytrawne
Lokalizacja: dyspenser
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.

CENA

17,00 / 50 ml

25,00 / 100 ml

36,00 / 150 ml

149,00 / 750 ml

DOMAINE JEROME CHEZEAUX VOSNE ROMANEE 1ER CRU LES CHAUMES AOC 2017
Burgundia, AOC Vosne Romanee Premier Cru
pinot noir
wytrawne
Lokalizacja: u kelnera
Vosne-Romanée to na winiarskiej mapie świata miejsce wręcz legendarne. Niegdyś po prostu Vosne, jednak dla
uczczenia słynnej winnicy i jakości win, które daje, w 1866 roku nazwę rozszerzono do obecnej formy. Domaine
Chezeaux w tej słynnej apelacji uprawia zaledwie 40 arów winorośli tuż obok słynnej winnicy La Tache. Winifikacja
tradycyjna z wykorzystaniem zimnej maceracji i otwartej fermentacji, po której wino spędza 15-18 miesięcy w dębowych
beczkach. Wino to elegancja w czystej formie, którą charakteryzuje łagodność i dyskretna tanina. W nosie dominują
aromaty pestkowych owoców, lukrecji, przypraw, róży z delikatnym muśnięciem przypieczonego chleba i kakao.

CENA

39,00 / 50 ml

64,00 / 100 ml

82,00 / 150 ml

339,00 / 750 ml

Hiszpania
CASA PRIMICIA RESERVA RIOJA DOCA 2014
Rioja, DOCa Rioja
tempranillo
wytrawne
Lokalizacja: dyspenser
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.

CENA

14,00 / 50 ml

21,00 / 100 ml

28,00 / 150 ml

97,00 / 750 ml

HUERTA DE ALBALÁ TABERNER NO1 CÁDIZ VDLT 2010
Andaluzja, Cádiz
cabernet sauvignon, merlot, syrah
wytrawne
Lokalizacja: kącik konesera
To zdecydowanie numer jeden w nowoczesnej bodedze Huerta de Albala. Dla niektórych to nawet numer jeden wśród
hiszpańskich szirazów. Limitowana produkcja wiąże się z ostrą selekcją (dwukrotne sortowanie). Fermentacja odbywa
się w kadziach dębowych, dalej wino dojrzewa przez czternaście miesięcy w beczkach z nowej dębiny Allier. Szata
ciemnej purpury, substancji oleistej. Bukiet gęsto tkany jak płótno to istna inhalacja balsamiczna! Najpierw uderza
w nos siła dymnych nut jak z jaskini smoka wawelskiego, później dochodzi słodycz syropu z leśnych owoców, fig i śliwek
ze skórką pomarańczową w czekoladzie. W palecie do tej słodkiej krągłości przybywa ożywiająca kwasowość i kulturalne
garbniki. Trwały finał pociesza przez ładną chwilę.

CENA

43,00 / 50 ml

68,00 / 100 ml

87,00 / 150 ml

359,00 / 750 ml

IZRAEL
TULIP WINERY SYRAH RESERVE 2016
Hajfa, Kfar Yuval
syrah
wytrawne
Lokalizacja: dyspenser
Jedyne wino odmianowe z winiarni Tulip będące w ofercie Kondrat Wina Wybrane.
Powstało w stu procentach z odmiany syrah, której krzewy dojrzewały na czerwonej i wulkanicznej glebie w najlepszej
winnicy należącej do firmy, a konkretnie w Kfar Yuval. Ręczny zbiór i rygorystyczna selekcja stanowią punkt wyjścia dla
starannie zaplanowanego procesu produkcji. Zimna maceracja i fermentacja w kontrolowanej temperaturze pomogły
wydobyć cechy charakterystyczne tej charakternej odmiany. Dzieła dopełniło starzenie przez 14 miesięcy w beczkach
z dębu francuskiego. Zgodnie z oczekiwaniami, suknia jest ciemna i gęsta i roztacza typowe aromaty śliwek, jeżyn,
czarnego pieprzu i czekolady. W ustach szczodre i złożone, potężne i miękkie jednocześnie, z długim i delikatnym
finiszem.

CENA

24,00 / 50 ml

38,00 / 100 ml

47,00 / 150 ml

199,00 / 750 ml

PORTUGALIA
MONTE CASCAS DOURO RESERVA DOURO DOC 2015
Douro, DOC Douro
tinta roriz, touriga franca, touriga nacional
wytrawne
Lokalizacja: dyspenser
Seria win reserva duetu Gomes – Cunha ma ukazać osobowość regionów Portugalii na winach kompletnych,
z potencjałem starzenia. Gamę zaczyna Douro, oparte o touriga franca (owocowość) i touriga nacional (trwałość i siła).
Szlachetność i esencjonalność najlepiej opisują charakter tego wina. Jest skoncentrowane, ale bez przesady, kapitalnie
wyważone w ustach. W bukiecie wyczuwa się głównie czarne owoce, gorzkie powidła oraz w tle tytoń, skórę, oliwki
i mokkę. W ustach jest soczyste, mineralnie świeże, wypełnione gładkim garbnikiem. Douro z klasą i ekspresją, do której
chce się wracać.

CENA

14,00 / 50 ml

21,00 / 100 ml

28,00 / 150 ml

94,00 / 750 ml

NOWA ZELANDIA
KONRAD PINOT NOIR MARLBOROUGH 2017
Marlborough,
pinot noir
wytrawne
Lokalizacja: u kelnera
Po lekkim oszołomieniu wybitnym białym winem z Nowej Zelandii, świat pokochał tutejsze pinoty! Ta arystokratyczna
i kapryśna odmiana w ojczyźnie kiwi święci triumfy. Pinot aromatyczny, poezja czerwonych owoców. Barwa przejrzystej
czerwieni z refleksami jasnorubinowymi. Wśród czytelnych zapachów można wyróżnić: galaretkę wiśniową, żurawiny
i truskawki z eleganckimi akcentami skóry. Kapitalnie orzeźwiające na języku, niepostrzeżenie wsparte taninami
z beczki. Trwały posmak wieńczy dzieło. Można próbować z cielęciną albo pieczonym drobiem.

CENA

15,00 / 50 ml

22,00 / 100 ml

30,00 / 150 ml

115,00 / 750 ml

RPA
LOTHIAN VINEYARDS PINOT NOIR ELGIN WO 2017
Elgin WO,
pinot noir
wytrawne
Lokalizacja: dyspenser
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.

CENA

17,00 / 50 ml

25,00 / 100 ml

36,00 / 150 ml

149,00 / 750 ml

USA
INDIGO EYES ZINFANDEL CALIFORNIA 2016
Kalifornia,
zinfandel
wytrawne
Lokalizacja: dyspenser
Zinfandel to jedna z najważniejszych odmian uprawianych w Kalifornii, do której przywędrowała z Europy na początku
XIX stulecia. Suknia ciemno-rubinowej barwy, która kryje w sobie intensywne aromaty czereśni i śliwek podkręconych
nieco pikantną nutą słodkich przypraw. Usta średniej budowy, z nienachalną taniną i gładką teksturą.

CENA

13,00 / 50 ml

20,00 / 100 ml

25,00 / 150 ml

83,00 / 750 ml

Włochy
GIUSTI MERLOT VENETO IGT 2018
Veneto, IGT Veneto
merlot
wytrawne
Lokalizacja: dyspenser przy barze
Włoska interpretacja francuskiego specjału, jakim jest merlot. Wino wytwarzane jest z selekcjonowanych winogron.
Przybiera intensywnie rubinową suknię mieniącą się fioletowymi refleksami na rantach kieliszka. W bukiecie dominują
lekko słodkawe nuty malin, jeżyn, dojrzałych wiśni, śliwek, przy akompaniamencie ziołowo-fiołkowym. W ustach
rozpieszcza smukłością owocu, z dobrze wyważoną kwasowością. Średniej budowy ciało daje poczucie lekkości
i harmonijności.

CENA

10,00 / 50 ml

17,00 / 100 ml

22,00 / 150 ml

64,00 / 750 ml

GIUSTI RIPASSO VALPOLICELLA SUPERIORE DOC 2016
Veneto, DOC Ripasso Valpolicella Superiore
corvina, corvinone, rondinella
wytrawne
Lokalizacja: dyspenser
Valpolicella w mocnej i charakternej wersji ripasso, czyli właściwie „z drugiego obiegu”: chodzi o dodatkową, drugą
macerację wina przy udziale zrodzynkowanych gron, świeżo po fermentacji amarone. Dojrzewało dwanaście miesięcy
w beczce i sześć w butelce. Ma ewoluujący, nie za mocny zapach, z początku korzenno-piernikowy, kawowy, dalej
wiśniowy i nalewkowy. Bardzo gładkie w ustach, wręcz jedwabiste, z odrobiną goryczy i garbnika. Finał nieco skórzany
i tytoniowy, ma też ładne nuty pestkowe.

CENA

17,00 / 50 ml

25,00 / 100 ml

36,00 / 150 ml

145,00 / 750 ml

CHIMERA RISERVA MAREMMA TOSCANA IGT 2011
Toskania, IGT Maremma Toscana
cabernet sauvignon, merlot, sangiovese
wytrawne
Lokalizacja: dyspenser
Dostojny kupaż sangiovese, cabernet sauvignon i merlot. Potężne wino, które oddaje słoneczne terroir i moc bardzo
dojrzałych gron. Wino przeszło 14-dniową macerację, a następnie spędziło 18 miesięcy w beczkach z dębu francuskiego.
Gęsta, rubinowa suknia otwiera przed nami złożoną paletę aromatów. Z początku pojawiają się czerwone owoce, które
w świetnych proporcjach uzupełniają nuty skóry, tytoniu i słodkich przypraw. W ustach pełne, jędrne, nieco pieprzne
i bardzo rozgrzewające.

CENA

17,00 / 50 ml

25,00 / 100 ml

36,00 / 150 ml

139,00 / 750 ml

GAROFOLI KERRIA LACRIMA DI MORRO D’ALBA DOC 2018
Marche, DOC Lacrima di Morro d'Alba
lacrima
wytrawne
Lokalizacja: dyspenser
Świetny przykład włoskiej oryginalności i dobrej relacji jakości do ceny wina. Mało znana odmiana z niepopularnego
regionu Marche, lacrima, czyli po włosku łza, nazwana tak ze względu na kształt jagody, ma swoją historię, wartość
i charakter. Podobno zachwyciła już Fryderyka Barbarossę w XII wieku, gdy zdobył zamek w Morro d’Alba koło Ankony.
Wino jest świeże i lekkie, z dobrą owocowością. Ma aromaty wiśni, jagód i fiołków, oraz świeży smak oparty subtelnie
o strukturę tanin.

CENA

14,00 / 50 ml

21,00 / 100 ml

28,00 / 150 ml

97,00 / 750 ml

GIUSTI AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOCG 2014
Veneto, DOCG Amarone della Valpolicella Classico
corvina, corvinone, rondinella
wytrawne
Lokalizacja: kącik konesera
Najsławniejsze wino weneckie, i zarazem ścisła czołówka włoskiego winiarstwa: wielkie, długowieczne amarone!
Ręcznie zebrane i przebrane grona trafiają na cztery miesiące do suszarni, by później, jako skoncentrowane rodzynki,
przejść niespieszną, czterdziestodniową macerację i fermentację w kadziach. Wino dojrzewało ponad dwa lata
w beczkach dębowych i rok w butelkach. Rozwija niesamowity bukiet, mocny i zmysłowy: wyczuwa się wiśnie w likierze,
powidła, porzeczki, kawę, a także lukrecję i przyprawy korzenne! Mimo dużego ciężaru i siły odznacza się na
podniebieniu aksamitną gładkością. Jest bardzo długie.

CENA

35,00 / 50 ml

54,00 / 100 ml

68,00 / 150 ml

280,00 / 750 ml

