
GIUSTI ROSALIA PROSECCO DOC

Włochy, Veneto, DOC Prosecco
glera
półwytrawne

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.

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

CHÂTEAU MASSAC LOUPIAC AOC 2017

Francja, Bordeaux, AC Loupiac
muscadelle, sauvignon blanc, semillon
słodkie

Loupiac to skoncentrowane wina słodkie, uzyskiwane przy udziale szlachetnej pleśni. Zbioru z jednego
krzewu  dokonuje  się  trzykrotnie,  by  zdobyć  jak  największą  ilość  wysuszonych  przez  pleśń  jagód.
Dwanaście  miesięcy dojrzewało w beczkach francuskich.  Wino ma bogaty nos:  intensywne aromaty
dojrzałych brzoskwiń i gruszek. Po chwili wyczuwalny miód i prażone migdały.

CENA 14,00 / 50 ml 21,00 / 100 ml 28,00 / 150 ml 97,00 / 750 ml

FERNAND ENGEL PINOT GRIS CUVÉE ALSACE AC 2016

Francja, Alzacja, AC Alsace
pinot gris
półwytrawne

Solidnej budowy szary pinot, o wiele poważniejszy od włoskich wersji znanych z Veneto. W końcu to
ekologiczny kupaż rodziny Engel, czyli alzacka wyższa półka w dobrej relacji jakości do ceny. W kieliszku
gęste, złocistej barwy z pomarańczowymi refleksami. Aromaty orzechowe, przyprawowe i egzotycznych
owoców sugerują pewien ciężar wina. Gruszki i brzoskwinie w syropie. Na języku konkretne, ciężkie
i krągłe. Powracają aromaty wanilii  i  lukrecji.  Świetne i  uniwersalne wino gastronomiczne, smakuje
z daniem głównym i z deserem, szczególnie dobrze z kurczakiem w sosie i  grzybach. Ma kilkuletni
potencjał.

CENA 13,00 / 50 ml 20,00 / 100 ml 25,00 / 150 ml 89,00 / 750 ml

   WINA MUSUJĄCE   

   WINA BIAŁE   



FLEURIET ET FILS TRADITION BLANC SANCERRE AOC 2018

Francja, Dolina Loary, AC 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. Dominuje cytrusowa świeżość, z mineralnym poczuciem głębi. Idealne wino do owoców morza.

CENA 18,00 / 50 ml 27,00 / 100 ml 35,00 / 150 ml 159,00 / 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.  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 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. W nosie bogactwo
aromatów  gruszek,  jabłek  i  białych  kwiatów.  W  ustach  krągłe,  dobrze  zbudowane,  soczyste
i orzeźwiające. Wytrawne, ale nie ostre. Podawać 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

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. Czuć aromaty żółtych jabłek,
gruszek i pieprzu – charakterystycznego dla tej odmiany. Warto wypróbować w klasycznym zestawieniu
ze sznyclem wiedeńskim, gotowaną wołowiną lub szparagami.

CENA 11,00 / 50 ml 18,00 / 100 ml 23,00 / 150 ml 68,00 / 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. Bukiet zmienia się, od kwiatowego i delikatnie cytrusowego, po bardzo dojrzałe
gruszki, mirabelki z akcentem miodowym, gdy wino ma już kilka lat.

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 wina.

CENA 9,00 / 50 ml 15,00 / 100 ml 19,00 / 150 ml 66,00 / 750 ml

MURI GRIES TRAMINER AROMATICO ALTO ADIGE DOC 2019

Włochy, Górna Adyga, DOC Alto Adige
gewurztraminer
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. 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 15,00 / 50 ml 22,00 / 100 ml 30,00 / 150 ml 108,00 / 750 ml

JOÃO M. BARBOSA NINFA SAUVIGNON BLANC ESCOLHA TEJO VR 2016

Portugalia, Tejo, VR Tejo
sauvignon blanc
wytrawne

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 nosie wyraźnie czuć charakterystyczne dla
dębiny orzechowo-maślane nuty zbalansowane aromatami owoców tropikalnych i białych kwiatów. 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. Świetnie sprawdzi
się w połączeniu z risotto z owocami morza.

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



GREVEPESA ELIANTO VERMENTINO DI TOSCANA IGT 2018

Włochy, Toskania, IGT Toscana
vermentino
wytrawne

Vermentino to odmiana winorośli  o  włoskim rodowodzie znana także jako pigato (Liguria),  favorita
(Piemont)  czy  rolle  (Prowansja),  która  w Toskanii  odnalazła  doskonałe  warunki  do  pokazania  pełni
swojego  potencjału.  Ręczny  zbiór,  selekcja  gron  i  12-godzinna  maceracja  dały  efekt  w  postaci
precyzyjnego i skoncentrowanego wina. Na kompozycję aromatów składają się nuty białych kwiatów,
moreli, brzoskwiń i ziół, z eleganckim, migdałowym finiszem. Producent rekomenduje je jako dodatek do
przystawek, smażonych ryb i lekkich zup.

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

QUINTA FILOCO RESERVA WHITE DOURO DOC 2016

Portugalia, Douro, DOC Douro
malvasia fina, rabigato, viosinho
wytrawne

Bogatą ornamentykę tego wina stworzono w winiarni Filoco świadomie. Szczególnie dobrze odnajduje się
w  niej  bowiem  treściwa  i  elegancka  malvasia,  szczep  śródziemnomorski  greckiego  pochodzenia.
Winogrona pochodzą z wysoko, bo ponad 500 metrów n.p.m. położonych, chłodniejszych winnic. Wino
częściowo fermentowało w dębowych beczkach, w których także leżakowało przez sześć miesięcy na
osadzie drożdżowym, regularnie mieszane. Stąd wyczuwalna kremowa struktura i gładkość. Treściwe
i  korpulentne  na  podniebieniu  zachowuje  równocześnie  mineralną  świeżość  i  równowagę.Smakuje
z mięsem drobiowym i rybim.

CENA 13,00 / 50 ml 19,00 / 100 ml 26,00 / 150 ml 104,00 / 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. 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   



CHÂTEAU DES FAUNES FRONSAC AOC 2015

Francja, Bordeaux, AC Fronsac
cabernet franc, merlot
wytrawne

Wino pochodzi z maleńkiej posiadłości, liczącej zaledwie 2 hektary winnic usytuowanych na wzgórzu
Mouleyre, którego terroir (w sensie gleby) cechuje zasobność w wapienie. Mieszkanka została oparta
niemal w całości na merlot (95%), którą uzupełniono niewielką ilością cabernet franc. Wino ma ciemną,
rubinową  suknię,  a  jego  profil  aromatyczny  charakteryzują  intensywne  nuty  czerwonych  owoców
z delikatnym akcentem korzennych przypraw i wanilii. W ustach dobrze zintegrowane, pełne dojrzałej,
gładkiej taniny. Wino polecane szczególnie do pieczeni oraz twardych, żółtych serów.

CENA 12,00 / 50 ml 19,00 / 100 ml 24,00 / 150 ml 71,00 / 750 ml

XAVIER LIRAC AOC 2016

Francja, Dolina Rodanu, AC Lirac
grenache, syrah
wytrawne

Lirac  to  stosunkowo  duża  apelacja  rodańska,  znana  przede  wszystkim  z  produkcji  pełnych  win
czerwonych, choć dopuszcza ona również wina różowe i białe. Propozycja Xaviera Vignon jest kupażem
opartym w 80% na syrah i uzupełnionym grenache, które przeszły wspólną fermentację w celu uzyskania
większej  złożoności  aromatycznej.  30% procent blendu spędziło 12 miesięcy w dębowych beczkach,
a  70% dojrzewało w cementowych zbiornikach zapewniając  świeżość owocowych aromatów czarnej
porzeczki,  wiśni,  żurawiny uzupełnionych eleganckimi nutami wanilii,  lukrecji,  czekolady i  ziół  spod
znaku liścia laurowego i tymianku. W ustach szczodre, pełne i z nienachalną taniną. Świetne wino do
kaczki w ciemnym sosie, żeberek i jagnięciny.

CENA 14,00 / 50 ml 21,00 / 100 ml 28,00 / 150 ml 97,00 / 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

INDIGO EYES ZINFANDEL CALIFORNIA 2016

USA, Kalifornia,
zinfandel
wytrawne

Zinfandel to jedna z najważniejszych odmian uprawianych w Kalifornii, do której przywędrowała z Europy
na początku XIX stulecia. Z początku stosowana do produkcji  prostych czerwonych i  różowych win,
z czasem zyskiwała popularność aż stała się jedną z ikonicznych odmian i wizytówką amerykańskiego
winiarstwa. 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. Z jedzeniem można łączyć na wiele sposobów. Od steka, po aromatyczną kuchnię
indyjską.

CENA 13,00 / 50 ml 20,00 / 100 ml 25,00 / 150 ml 82,00 / 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

DE MARTINO VIGNO 2015

Chile, Maule,
carignan
wytrawne

Czarny koń ze stajni ambitnych i ekologicznych winiarzy rodziny De Martino. Hiszpański kluczowy wyraz
vino niepostrzeżenie zmienił kształt pod wpływem carignano na wersję pisowni Vigno. Bo to właśnie
wiekowe krzewy tej  odmiany stanowią charakter i  siłę  tego niezwykłego wina.  Kilkudziesięcioletnie
krzaki carignano to jeden z mało znanych skarbów chilijskich winnic, takich jak w najstarszym regionie
Chile,  w  Maule.  Starannie  zebrane  winogrona  przeszły  fermentację  i  dwuletnie  dojrzewanie  we
francuskich  beczkach  dębowych.  Skoncentrowane  wino  o  bukiecie  ciemnych  owoców,  przypraw do
piernika i wanilii. Ułożone taniny i żywa kwasowość gwarantują najmniej dziesięć lat rozwoju w butelce.

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



GIUSTI AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOCG 2015

Włochy, Veneto, DOCG Amarone della Valpolicella Classico
corvina, corvinone, rondinella
wytrawne

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. Niesamowity bukiet, mocny
i  zmysłowy: wyczuwa się wiśnie w likierze,  powidła,  porzeczki,  kawę, a także lukrecję i  przyprawy
korzenne. Powinno się sprawdzić połączenie klasyczne do dziczyzny, pieczeni z dzika, lub sarniny, ale
także do serów typu parmezan, albo nowocześnie do dań w słodko-kwaśnych sosach.

CENA 37,00 / 50 ml 60,00 / 100 ml 74,00 / 150 ml 290,00 / 750 ml

CHÂTEAU LAFON-ROCHET 4.GCC SAINT-ESTÈPHE AC 2017

Francja, Bordeaux, AC Saint-Estèphe
cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot
wytrawne

Jedna  z  nielicznych  posiadłości  klasyfikowanych  w  St-Estephe,  która  swą  współczesną  renomę
zawdzięcza pracy jednego człowieka. Guy Tesseron nabywając ją w 1959 nie żałował sił i środków na
renowację, wzorem posiadanej w Pauillac, sławnej Pontet-Canet. Początkowo przeważał w winnicach
zdecydowanie cabernet, ale z czasem doszło do proporcji pół na pół z merlotem, bo wino było zbyt
szorstkie. Dojrzewało półtora roku w beczkach, w połowie nowych. W bukiecie skóra, smoła, tytoń i zioła,
oraz  przetwory  z  owoców  leśnych.  Cechuje  je  spora  dawka  solidnych  tanin,  zapewniająca
długowieczność.

CENA 39,00 / 50 ml 64,00 / 100 ml 82,00 / 150 ml 349,00 / 750 ml

HUERTA DE ALBALÁ TABERNER NO1 CÁDIZ VDLT 2011

Hiszpania, Andaluzja, Cádiz
cabernet sauvignon, merlot, syrah
wytrawne

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. 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 przybywa
ożywiająca kwasowość i kulturalne garbniki.

CENA 43,00 / 50 ml 68,00 / 100 ml 87,00 / 150 ml 369,00 / 750 ml

   KĄCIK KONESERA   


