
GIUSTI ROSALIA PROSECCO DOC

Włochy, 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 9,00 / 50 ml 15,00 / 100 ml 19,00 / 150 ml 69,00 / 750 ml

MISELLE SWEET PETIT MANSENG CÔTES DE GASCOGNE VDP 2018

Francja, Gaskonia, VdP Côtes de Gascogne
petit manseng
słodkie

Oryginalne, słodkie wino z Gaskonii. Siłą tutejszych winnic, na dobrym i suchym podłożu piasków i iłów,
są białe odmiany, takie jak lokalna manseng. Winogrona zbiera się późno, by uzyskać odpowiednią ilość
naturalnej słodyczy w owocach. Fermentacja w obniżonej temperaturze. Ponad pół roku dojrzewało na
osadzie drożdżowym w kadziach stalowych. Jasnozłota barwa i miły bukiet kwiatowo-cytrusowy. Spora
dawka aksamitnej, miodowej w charakterze słodyczy. Można podać przed lub po posiłku, dla Francuza
oczywiście pasuje do sera Roquefort, dla Polaka raczej do szarlotki. Obie wersje prawidłowe.

CENA 9,00 / 50 ml 15,00 / 100 ml 19,00 / 150 ml 68,00 / 750 ml

CHÂTEAU BALLAN-LARQUETTE BLANC BORDEAUX AC 2018

Francja, Bordeaux, AOC Bordeaux
sauvignon blanc, semillon
wytrawne

Posiadłość rodzinna od kilku pokoleń, obecnie zarządzana przez Jean-Claude'a Chaigne'a i jego syna
Regisa.  Skromna i  mała,  siedmiohektarowa winnica,  umiejscowiona w podregionie Entre-Deux-Mers.
Niedoceniane, białe bordeaux pokazuje klasę. Ładnie skomponowane, orzeźwiające wino białe. Świeże
nuty roślinne i kwiatowe wraz z cytrynowo-agrestowym posmakiem zapewnia sauvignon blanc. Z kolei
semillon to dojrzały owoc i gładka faktura na języku. Smaczne i wyraziste.

CENA 10,00 / 50 ml 16,00 / 100 ml 20,00 / 150 ml 71,00 / 750 ml

   WINA MUSUJĄCE   

   WINA BIAŁE   



FLEURIET ET FILS TRADITION BLANC SANCERRE AOC

Francja, Dolina Loary, AOC Sancerre
sauvignon blanc
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.

CENA 18,00 / 50 ml 27,00 / 100 ml 35,00 / 150 ml 155,00 / 750 ml

WILLIAM FEVRE CHABLIS AC

Francja, Burgundia, AC Chablis
chardonnay
wytrawne

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 18,00 / 50 ml 27,00 / 100 ml 35,00 / 150 ml 159,00 / 750 ml

GIUSTI PINOT GRIGIO LONGHERI VENEZIE IGT

Włochy, Veneto, IGT Delle Venezie
pinot grigio
wytrawne

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 10,00 / 50 ml 16,00 / 100 ml 20,00 / 150 ml 74,00 / 750 ml



ALBINO PIONA CUSTOZA DOC 2019

Włochy, Veneto, DOC Custoza
cortese, garganega, tai, trebbiano
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 10,00 / 50 ml 16,00 / 100 ml 20,00 / 150 ml 74,00 / 750 ml

MURI GRIES MÜLLER-THURGAU ALTO ADIGE DOC 2018

Włochy, Górna Adyga, DOC Alto Adige
muller-thurgau
wytrawne

Ta krzyżówka rieslinga stworzona przez szwajcarskiego profesora Müllera w XIX wieku rozpowszechniła
się bardzo w Niemczech. Ma niższą kwasowość i  bogatszy,  nieco muszkatowy aromat.  Mniej  znana
odmiana winorośli przynosi pozytywne zaskoczenie doskonałego orzeźwienia i klarowności na wysokim
poziomie. Stoi za tym dobre siedlisko w okolicy Bolzano i, rzec można dosłownie, benedyktyńska precyzja
wykonania. Wino ma zdecydowane nuty kwiatowe i przyprawowe, jak gałka muszkatołowa czy ziarna
pieprzu. Na podniebieniu smaczne i rześkie. W swojej zwiewności nie traci charakteru i wyrazistości
w posmaku. Wino na gorące dni, a także do lekkich i zdrowych dań warzywnych.

CENA 11,00 / 50 ml 17,00 / 100 ml 22,00 / 150 ml 89,00 / 750 ml

GAROFOLI PODIUM VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO SUPERIORE DOC

Włochy, Marche, DOC Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore
verdicchio
wytrawne

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 13,00 / 50 ml 19,00 / 100 ml 26,00 / 150 ml 119,00 / 750 ml



VOLVER TARIMA MEDITERRANEO ALICANTE DO 2019

Hiszpania, Murcja i Walencja, DO Alicante
merseguera, muscat
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 9,00 / 50 ml 15,00 / 100 ml 19,00 / 150 ml 66,00 / 750 ml

FINCA RIO NEGRO GEWURZTRAMINER CASTILLA VDLT 2018

Hiszpania, Kastylia i León, VdlT Vino de la Tierra
gewurztraminer
wytrawne

Aromatyczny eksperyment z północy Hiszpanii, z wysoko położonych winnic. Bogate białe wino trzymane
na osadzie kilka miesięcy, leżakowane tylko w butelkach. Ma zdecydowane i trwałe zapachy cytrusów,
kwiatów i ziół, przypominających także nieco muszkaty. Rozpoznawalne są gruszki, ananasy oraz płatki
róży. Jakkolwiek wytrawne w smaku, to przeplata się w nim rześkość i słodycz owocu. Faktura jest
gładka, ale gęsta i ciężka. Posmak dość trwały i charakterny. Wino na tyle treściwe i oryginalne, że warto
je konsumować bez jedzenia.

CENA 12,00 / 50 ml 18,00 / 100 ml 24,00 / 150 ml 97,00 / 750 ml

VEGALFARO CHARDONNAY BALAGUESES VDP

Hiszpania, Murcja i Walencja, Los Balagueses VdP
chardonnay
wytrawne

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 13,00 / 50 ml 19,00 / 100 ml 26,00 / 150 ml 119,00 / 750 ml



ARTISAN GRÜNER VELTLINER PURE BURGENLAND 2019

Austria, Burgenland,
grüner veltliner
wytrawne

Riede Kaiserberg to jedna z najlepszych lokalizacji w Halbturn i jednocześnie najstarsza winnica należąca
do producenta ponieważ pierwsze krzewy grüner veltlinera posadzone zostały tam już w 1959 roku.
Głębokie,  gliniaste  gleby  o  bardzo  dobrej  zdolności  magazynowania  wody  determinują  charakter
odmiany, której owoce ręcznie zebrane i wyselekcjonowane w winnicy tłoczy się delikatnie i fermentuje
w kontrolowanej  temperaturze  z  krótkim kontaktem z  osadem z  drożdży.  Jasna,  słomkowa  suknia
odsłania  aromaty  żółtych  jabłek,  gruszek  i  pieprzu  –  charakterystycznego  dla  tej  odmiany.  Warto
wypróbować w klasycznym zestawieniu ze sznyclem wiedeńskim, gotowaną wołowiną lub szparagami.

CENA 9,00 / 50 ml 15,00 / 100 ml 19,00 / 150 ml 68,00 / 750 ml

TINA PFAFFMANN SCHICK UND SCHÖN RIESLING PFALZ 2018

Niemcy, Palatynat,
riesling
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 13,00 / 50 ml 19,00 / 100 ml 26,00 / 150 ml 119,00 / 750 ml

TULIP WINERY GEWURZTRAMINER SAUVIGNON BLANC

Izrael, Hajfa,
gewurztraminer, sauvignon blanc
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 18,00 / 50 ml 27,00 / 100 ml 35,00 / 150 ml 169,00 / 750 ml



DISZNÓKÖ INSPIRATION TOKAJI DRY

Węgry, Tokaj,
furmint, hárslevelű
wytrawne

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 13,00 / 50 ml 19,00 / 100 ml 26,00 / 150 ml 111,00 / 750 ml

ALTADONNA ROSALTO TOSCANA IGT

Włochy, Toskania, IGT Toscana
sangiovese
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.

CENA 12,00 / 50 ml 18,00 / 100 ml 24,00 / 150 ml 97,00 / 750 ml

   WINA RÓŻOWE   



XAVIER LE PETIT ROUGE VDF

Francja, Dolina Rodanu, Vin de France,
grenache, syrah
wytrawne

Styl wina tłumaczy nazwę „małego Ksawerego”. Jest ono niezobowiązujące i dalekie od koncentracji
ciężkich Rodańczyków charakteryzujących markę Xavier. Niezbyt głęboka, przejrzysta barwa, zapachy
wiśniowe i rabarbarowe. Bardzo łagodne, lekkie wino do bagietki i sera, na piknik we francuskim stylu,
tak  wyraźnie  zaakcentowanym  na  sympatycznej  etykiecie.  Smak  przyjemny,  owocowy  ze  świeżym
finałem.

CENA 7,00 / 50 ml 12,00 / 100 ml 16,00 / 150 ml 59,00 / 750 ml

LA BASTIDE EXUBÉRANCE CORBIÈRES AC 2016

Francja, Langwedocja, AC Corbières
grenache, mourvedre
wytrawne

Exubérance oznacza obfitość i dostatek. To dobra nazwa dla tak bogatego i ekstraktywnego trunku,
Corbières  w  stylu  barokowym,  dumne  jak  imponująca  wieża  posiadłości  La  Bastide  z  1830  roku.
Winogrona zbierane są starannie ze starych, nawet stuletnich krzewów grenache, przy bardzo niskiej
wydajności.  Nowoczesna  winifikacja  wieńczy  wdzięczne  dzieło  Guilhema  Duranda.  Wino
o  czerwonowiśniowej  barwie.  Bogate  i  intensywne  aromaty  ciemnych,  dojrzałych  owoców.  Gładkie
i zmysłowe w ustach, o dużej koncentracji ekstraktu. Elegancki trunek z dość długim, łagodnym finałem.

CENA 10,00 / 50 ml 16,00 / 100 ml 20,00 / 150 ml 73,00 / 750 ml

GREVEPESA SOLATRO MORELLINO DI SCANSANO DOCG 2018

Włochy, Toskania, DOCG Morellino di Scansano
sangiovese
wytrawne

Propozycja ciekawego wina od uznanego producenta chianti. Cieplejszy i wilgotniejszy, niż w centralnej
części  Toskanii  klimat  wzgórz  Maremmy,  daje  szanse  na  wino  o  odmiennej  nieco  charakterystyce.
Morellino (bo tak określa się tu sangiovese z niewielkiej miejscowości Scansano), to ciekawa propozycja
dla  osób  poszukujących  mniejszej  kwasowości  i  miękkich  tanin.  Wyraźnie  wyczuwalna  w  ustach
owocowość spod znaku wiśni, jagód i śliwek podparta jest przyjemnie kwietnym i przyprawowym nosem.
Pozycja warta uwagi dla każdego, kto fascynuje się różnorodnością stylów, jakie włosi potrafią uzyskać
z sangiovese.

CENA 10,00 / 50 ml 16,00 / 100 ml 20,00 / 150 ml 74,00 / 750 ml

   WINA CZERWONE   



VILLADORIA TEMPRÀ NEBBIOLO D'ALBA DOC 2017

Włochy, Piemont, DOC Nebbiolo d`Alba
nebbiolo
wytrawne

Klasyczna odmiana piemoncka w doskonałej relacji jakości do ceny. Wino z tej apelacji daje przedsmak
barolo, chociaż winnice leżą pod drugiej stronie rzeki Tanaro i miasteczka Alba. Dojrzewało przez rok
w tradycyjnych grandi botti, beczkach o pojemności powyżej tysiąca litrów. Świadomie zastosowano te
wielkie beczki,  by zachować charakterystykę wartościowej odmiany.  Granatowe i  rubinowe odcienie
niezbyt wysyconej barwy, gęste i wolno spływające łzy. Trwały aromat płatków róż i fiołków, z niuansami
czerwonych owoców. Na podniebieniu miękkie, rozgrzewające i długotrwałe w posmaku.

CENA 11,00 / 50 ml 17,00 / 100 ml 22,00 / 150 ml 87,00 / 750 ml

COLOMA MERLOT SELECCION EXTREMADURA VDLT 2017

Hiszpania, Estremadura, VdlT Extremadura
merlot
wytrawne

W rozgrzanej  słońcem Estremadurze cienka skórka merlota dojrzewa bardzo szybko.  Ręczne zbiory
w pełni dojrzałych gron możliwe są tu już w końcu sierpnia. Efekt potrafi zdumiewać i dawać dużo
ciekawych wrażeń. Propozycja z bodegi sióstr Coloma to prawdziwy koncert na ziołową nutę. Rozmaryn,
mięta  i  szałwia  powoli  i  z  zazdrością  odsłaniają  owocowe oblicze  francuskiej  odmiany.  Przyjemnie
welwetowy  dotyk  czereśni,  śliwki  i  kakao  na  podniebieniu  zdradza  dość  czytelnie  merlotową
proweniencję tego wina. Nieco perfumowany aromat, od którego trudno uwolnić się w końcówce, to efekt
użycia  amerykańskich  beczek,  w  których,  z  pożytkiem  dla  harmonii,  wino  spędziło  okrągłe  sześć
miesięcy.

CENA 11,00 / 50 ml 17,00 / 100 ml 22,00 / 150 ml 82,00 / 750 ml

ADEGA DO MONTE RESERVA ALENTEJANO VR 2017/2018

Portugalia, Alentejo, VR Alentejano
aragonez, castelao, trincadeira
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.

CENA 10,00 / 50 ml 16,00 / 100 ml 20,00 / 150 ml 71,00 / 750 ml



KONRAD PINOT NOIR MARLBOROUGH

Nowa Zelandia, Marlborough,
pinot noir
wytrawne

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.

CENA 13,00 / 50 ml 19,00 / 100 ml 26,00 / 150 ml 105,00 / 750 ml

HOUSE OF CARDS NAPA COUNTY AVA 2017

USA, Kalifornia, AVA Napa County
cabernet sauvignon, merlot, petit verdot, zinfandel
wytrawne

Na ten apetyczny kupaż kalifornijski składają się: cabernet sauvignon (68%), merlot (17%), zinfandel
(10%) i petit verdot (5%), które po połączeniu w jedną całość spędziły 8 miesięcy w beczkach z dębu
francuskiego.  Wino  jest  koloru  ciemnego  rubinu,  o  intensywnych  aromatach  śliwek,  wiśni  i  jagód
z subtelną oznaką starzenia w drewnie. Pełnia smaków i aromatów w ustach, ze sporą dawką jedwabistej
gładkości i soczystości.

CENA 18,00 / 50 ml 27,00 / 100 ml 35,00 / 150 ml 169,00 / 750 ml


