WINA MUSUJĄCE
GIUSTI BRUT ASOLO PROSECCO SUPERIORE DOCG
Kraj: Włochy, Region: Veneto, Apelacja: DOCG Asolo Prosecco Superiore
Szczep: glera
Rodzaj: wytrawne
Wyżyny prosecco, w wersji wytwornej i subtelnej, osiągnięte dzięki ograniczeniu produkcji
i wykorzystaniu znakomitego terroir, wyróżnionego spośród morza prostych win musujących o tej nazwie.
Chodzi o niewielki obszar wokół miejscowości Asolo, gdzie winogrona odmiany glera, dawniej zwane
prosecco, zyskują wyjątkową dojrzałość i równowagę. W winie cieszy intensywny, owocowy bukiet,
z zapowiadającą świeżość cytryną i papierówką na pierwszym planie oraz kwiatami akacji w tle. Na
podniebieniu wyostrzona, rześka kwasowość harmonizuje z krągłością owocu. Szlachetny aperitif.
CENA

15 zł / 50 ml

22 zł / 100 ml

30 zł / 150 ml

102 zł / 750 ml

WINA BIAŁE
CHÂTEAU MASSAC LOUPIAC AOC 2018
Kraj: Francja, Region: Bordeaux, Apelacja: AC Loupiac
Szczep: muscadelle, sauvignon blanc, semillon
Rodzaj: 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. Ich
tłoczenie odbywa się bardzo powoli, podobnie jak fermentacja. Dwanaście miesięcy dojrzewało
w beczkach francuskich. Wino ma złotą, błyszczącą suknię i bogaty nos: intensywne aromaty dojrzałych
brzoskwiń i gruszek. Po chwili wyczuwalny miód i prażone migdały. Na podniebieniu dobrze
zrównoważone proporcje słodyczy i kwasowości. Pozostawia długi, finezyjny, owocowy posmak.
CENA

15 zł / 50 ml

22 zł / 100 ml

30 zł / 150 ml

104 zł / 750 ml

DAVID MORENO BLANCO JOVEN RIOJA DOCA 2020
Kraj: Hiszpania, Region: Rioja, Apelacja: DOCa Rioja
Szczep: viura
Rodzaj: wytrawne
Mało znane, białe oblicze win z najważniejszej krainy winiarskiej Iberii. Lokalny szczep o swojskiej
nazwie viura, występuje też pod nazwą macabeo. Daje wino rześkie i aromatyczne. W kieliszku słonecznej
jasności barwa. Zapachy cytryny, zielonego jabłka, odrobinę pokrzywy. Na języku rześkie, przy tym
niezbyt wytrawne. Jego lekka budowa dobrze komponuje się z delikatnymi daniami na przystawkę, jak na
przykład krewetki albo sałatka grecka.
CENA

10 zł / 50 ml

17 zł / 100 ml

22 zł / 150 ml

62 zł / 750 ml

DISZNÓKÖ INSPIRATION TOKAJI DRY 2018
Kraj: Węgry, Region: Tokaj, Apelacja:
Szczep: furmint, hárslevelű
Rodzaj: wytrawne
Niezwykłe wino, które powstało na bazie najlepszych owoców odmiany furmint (83%) i hárslevelű.
Pierwsza z nich tłoczona bezpośrednio, druga natomiast przeszła kilkugodzinną macerację. 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

17 zł / 50 ml

23 zł / 100 ml

32 zł / 150 ml

134 zł / 750 ml

CAVE SAINT-DESIRAT CUVÉE CÔTE DIANE SAINT-JOSEPH AOP 2020
Kraj: Francja, Region: Dolina Rodanu, Apelacja: Saint-Joseph
Szczep: marsanne, rousanne
Rodzaj: wytrawne
Pomimo, że czerwone wina stanowią ok. 90% produkcji apleacji Saint-Joseph, to powstają tam również
wina białe na bazie odmian marsanne i rousanne. W tym przypadku, dominującą rolę w kupażu ma
pierwsza z nich stanowiąc 70% całości. Owoce pochodzą z niewielkiej winnicy usytuowanej na bardzo
stromych zboczach wzgórza Côte Diane, którego nazwę można znaleźć na etykiecie wina. Zbiór ręczny,
a wydajność, zgodnie z przepisami apelacji, nie większa niż 40hl/ha. Po fermentacji, którą poprzedziła
krótka maceracja na skórkach, wino dojrzewało przez 6 miesięcy w dębowych beczkach, a następnie
kolejne 4 miesiące już w butelce. W kieliszku prezentuje bladozłotą barwę z zielonkawymi refleksami.
Nos złożony, intensywny, z dominacją aromatów spod znaku cytrusów, głogu, kwiatów akacji, prażonych
migdałów i wanilii. W ustach daje znać o sobie świeżość i wielowarstwowość marsanne, znakomita
równowaga pomiędzy owocowością i kwasowością oraz subtelność rousanne.
CENA

21 zł / 50 ml

31 zł / 100 ml

40 zł / 150 ml

164 zł / 750 ml

TINA PFAFFMANN KULT WEISSER BURGUNDER PFALZ 2020
Kraj: Niemcy, Region: Palatynat, Apelacja:
Szczep: pinot blanc
Rodzaj: wytrawne
Jedno z dwóch win białych z serii kult, które powstało na bazie odmian z rodziny pinot. W tym przypadku
użyto szczepu pinot blanc – czyli weisser burgundera. Wino jest bardzo jasnej, słomkowej barwy
z profilem aromatycznym skoncentrowanym wokół jabłek, gruszek i cytrusów, z dodatkiem lekkiej nuty
migdałowej. W ustach jest sporo ciała, stosunkowo wysoka moc i wyraźna kwasowość dobrze łagodzona
przez kilka gramów nieprzefermentowanego cukru. Czysty i orzeźwiający finisz. Można pić samo
w ciepły, wiosenny dzień, albo podawać np. do grillowanej ryby lub smażonych krewetek.
CENA

11 zł / 50 ml

18 zł / 100 ml

23 zł / 150 ml

69 zł / 750 ml

JOÃO M. BARBOSA NINFA MARIA GOMES TEJO VR 2019
Kraj: Portugalia, Region: Tejo, Apelacja: VR Tejo
Szczep: maria gomes
Rodzaj: wytrawne
Maria gomes to lokalna nazwa odmiany, która szerszej publiczności znana jest bardziej jako fernao pires.
Wino w tym przypadku przeszło winifikacja w stalowych tankach o kontrolowanej temperaturze, bez
użycia dębu. W kieliszku intensywne aromaty brzoskwiń, moreli i skórki cytrynowej z elementem
roślinnym w tle. W ustach daje o sobie znać solidna struktura, świeżość i mineralna końcówka.
CENA

15 zł / 50 ml

22 zł / 100 ml

30 zł / 150 ml

101 zł / 750 ml

WINNICA TURNAU SOLARIS WYTRAWNE 2020
Kraj: Polska, Region: województwo zachodniopomorskie, Apelacja:
Szczep: solaris
Rodzaj: wytrawne
Wino powstało na bazie odmiany solaris, przystosowanej do uprawy w chłodnym klimacie. Jego barwa
jest delikatna, o słomkowych odcieniach. Aromat średnio intensywny, przynoszący na myśl zapach
cytryny, gruszki i jabłka. W smaku wyczuwalna jest kwasowość i subtelna słodycz, które dobrze ze sobą
współgrają. Głębi nadaje nieco oleista struktura wina. Finisz jest wyraźny, przyjemnie orzeźwiający.
CENA

17 zł / 50 ml

23 zł / 100 ml

32 zł / 150 ml

128 zł / 750 ml

WILLIAM FEVRE SAINT-BRIS AC 2018
Kraj: Francja, Region: Burgundia, Apelacja: AC Saint-Bris
Szczep: sauvignon blanc
Rodzaj: wytrawne
Maleńka apelacja skupiona wokół jednej wioski, zaledwie stuhektarowa, za to wyjątkowa na tle całej
Burgundii. Tylko tu bowiem dopuszczona jest uprawa sauvignon blanc, bordoskiej odmiany, w otoczeniu
zdominowanym przez chardonnay! Winifikacja naturalna, grawitacyjna, na drożdżach rdzennych, żadnej
beczki, tylko dojrzewanie w stali. Silny bukiet owoców egzotycznych i liści czarnej porzeczki. W ustach
bardzo gładkie, lekkie i zdrowo kwasowe. Dobre do ryb i owoców morza.
CENA

17 zł / 50 ml

25 zł / 100 ml

36 zł / 150 ml

138 zł / 750 ml

SERESIN PINOT GRIS MARLBOROUGH 2019
Kraj: Nowa Zelandia, Region: Marlborough, Apelacja:
Szczep: pinot gris
Rodzaj: wytrawne
Wino z wyrazistymi nutami roślinnymi z goryczkowym charakterem. Po fermentacji, część wina
dojrzewała przez 7 miesięcy w dębowych beczkach. Powściągliwy nieco aromat owoców cytrusowych
i ziół nabiera pełni i harmonii w ustach. Bardzo kremowe i pełne, o długim i aksamitnym finiszu.
Wymarzony towarzysz risotto milanese.
CENA

21 zł / 50 ml

31 zł / 100 ml

40 zł / 150 ml

157 zl / 750 ml

BIRGIT EICHINGER RIED WECHSELBERG GRÜNER VELTLINER KAMPTAL DAC 2020
Kraj: Austria, Region: Dolna Austria, Apelacja: DAC Kamptal
Szczep: grüner veltliner
Rodzaj: wytrawne
Wzgórze Wechselberg, z którego pochodzą owoce użyte do produkcji tego wina to klasyfikowane
siedlisko w apelacji Kamptal. Wchodzi w skład Masywu Czeskiego i składa się głównie z krystalicznego
łupka. Południowa ekspozycja i wysokość n.p.m. wpływają bardzo korzystnie na rozwój aromatów
i smaków w winie. Grona zbiera się ręcznie w połowie października, a przed fermentacją ma miejsce 5godzinna maceracja na skórkach. Wino jest intensywnej, słomkowej barwy, a profil aromatyczny oscyluje
wokół eleganckich nut pomarańczy, szparagów, mięty i pieprzu. W ustach dochodzi delikatna, nieco
dymna mineralność i świetnie zbalansowana kwasowość. Producent rekomenduje to wino ryb
i pikantnych potraw.
CENA

17 zl / 50 ml

25 zl / 100 ml

36 zl / 150 ml

141 zł / 750 ml

LOTHIAN VINEYARDS CHARDONNAY ELGIN WO 2019
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

24 zł / 50 ml

38 zł / 100 ml

47 zł / 150 ml

175 zł / 750 ml

CASA PRIMICIA ROSADO RIOJA DOCA 2020
Kraj: Hiszpania, Region: Rioja, Apelacja: DOCa Rioja
Szczep: garnacha, tempranillo
Rodzaj: wytrawne
Lekkie i radosne, właściwie młodzieńcze wino różowe ze znanego regionu Rioja, co oznacza przewagę
tempranillo nad szczepem garnacha. Delikatnie wysycona barwa i wyraźne aromaty czerwonych owoców.
Skojarzenia pierwsze to truskawka i poziomka, dalej trochę bitej śmietany. W ustach świeżość, odrobina
owocowej słodyczy i końcówka z werwą wytrawna. W sam raz do lekkich dań letnich, może nawet na
warunki piknikowe.
CENA

12 zł / 50 ml

19 zł / 100 ml

24 zł / 150 ml

75 zł / 750 ml

WINA CZERWONE
PLAIMONT EMPREINTE DE SAINT-MONT AOC 2016
Kraj: Francja, Region: Sud Ouest, Apelacja: Saint-Mont
Szczep: cabernet sauvignon, pinenc, tannat
Rodzaj: wytrawne
Wino, które reprezentuje rzemieślniczą wręcz pracę winiarzy Sud-Ouestu w trosce o pielęgnowanie
endemicznych odmian i prawdziwego stylu. Oprócz najważniejszej odmiany, jaką jest tannat, do jego
produkcji użyto także pinenc i cabernet sauvignon. Każda winifikowana oddzielnie z 20-25dniową
maceracją na skórkach. Po konwersji jabłkowo-mlekowej, gotowy kupaż dojrzewa przez 11 miesięcy we
francuskich barrique, z których trzecią część stanowią beczki nowe. Intensywny nos z czarującymi
nutami czerwonych i czarnych owoców, z nutą przypraw i lukrecji. W ustach szczere, okrągłe, dość pełne,
z wyraźną lecz miękką taniną. Kaczka z pieprzem i górka jagnięca to jedne z optymalnych propozycji do
łączenia.
CENA

13 zł / 50 ml

20 zł / 100 ml

25 zł / 150 ml

89 zł / 750 ml

CAPCANES PERAJ PETITA KOSHER MONTSANT DO 2019
Kraj: Hiszpania, Region: Katalonia, Apelacja: DO Montsant
Szczep: carinena, garnacha, tempranillo
Rodzaj: wytrawne
Wino koszerne, zatwierdzone przez rabina do celebracji święta paschy. W kupażu iberyjskie trio,
najlepsze hiszpańskie odmiany ciemnej winorośli: tempranillo, garnacha i carinena. Wspólna winifikacja,
maceracja i trzymanie na osadzie przez pięć miesięcy. Dojrzewanie głównie w kadzi stalowej, 15%
w beczce, niespełna rok. Wyraźne aromaty dojrzałych czereśni i wiśni. Ładna równowaga słodyczy owocu
i krągłej taniny z mineralnym charakterem i głębią. Tajemnicze nuty ziołowe i ziemiste prowadzą do
finału okraszonego akcentami czekolady i kakao.
CENA

14 zł / 50 ml

21 zł / 100 ml

28 zł / 150 ml

96 zł / 750 ml

GAROFOLI KERRIA LACRIMA DI MORRO D’ALBA DOC 2020
Kraj: Włochy, Region: Marche, Apelacja: DOC Lacrima di Morro d'Alba
Szczep: lacrima
Rodzaj: wytrawne
Świetny przykład włoskiej oryginalności i dobrej relacji jakości do ceny wina. Mało znana odmiana
z niepopularnego regionu Marche, lacrima, czyli po włosku łza, Wino jest świeże i lekkie, z dobrą
owocowością. Ma aromaty wiśni, jagód i fiołków, oraz świeży smak oparty subtelnie o strukturę tanin.
Można podać do prostych dań mięsnych, lub długo dojrzewających wędlin.
CENA

15 zł / 50 ml

22 zł / 100 ml

30 zł / 150 ml

102 zł / 750 ml

JOÃO M. BARBOSA NINFA TINTO TEJO VR 2015
Kraj: Portugalia, Region: Tejo, Apelacja: VR Tejo
Szczep: alfrocheiro, aragonez, touriga nacional
Rodzaj: wytrawne
Pełne i wyważone wino z małej, rodzinnej winiarni, które powstało w wyniku połączenia 3 odmian
winorośli. W tej mieszance nie mogło oczywiście zabraknąć najbardziej rozpowszechnionej portugalskiej
odmiany - touriga nacional, a stawkę uzupełniają alfrocheiro oraz aragonez (tempranillo). Ręcznie
zbierane grona przenosi się ostrożnie w małych, 12-kilgoramowych skrzynkach prosto do znajdującej się
w bezpośrednim sąsiedztwie winiarni. Wino barwy ciemno-rubinowej stopniowo uwalnia aromaty wiśni,
żurawiny i pitaji. W ustach lekko pieprzne, poukładane i skoncentrowane. Bardzo dobrze podkreśli smak
comberu jagnięcego w rozmarynie i schabu ze śliwką.
CENA

15 zł / 50 ml

22 zł / 100 ml

30 zł / 150 ml

104 zł / 750 ml

FINCA RIO NEGRO "992" 2018
Kraj: Hiszpania, Region: Kastylia i León, Apelacja: IGP VIno de la Tierra de Castilla
Szczep: syrah, tempranillo
Rodzaj: wytrawne
Tytułowe „992“, to wysokość nad poziomem morza, na której znajduje się parcela z winogronami
tempranillo i syrah użytymi do stworzenia tego wina. Dbałość o jakość przejawia się również w ręcznych
zbiorach i starannej selekcji winogron. Starzenie wina przebiegało na naturalnym osadzie przez okres 2
miesięcy w kadziach, a następnie przez 7 miesięcy we francuskich beczkach z drewna dębowych lasów
słynnego Allier (60%) i w beczkach amerykańskich (40%). Przydało to winu elegancji wyrażonej nutami
tostowymi i waniliowymi, którym towarzyszy delikatna, kapitalnie zestrojona z owocowością,
ornamentyka sephorowa. W kieliszku kusi czysta, purpurowa barwa. Intensywny bukiet rozpieszcza
świeżością fiołków i owoców ze ściółki leśnej. W smaku dopieszcza zgrabnym połączeniem czerwonych
jagód kojarzących się z soczystością konfitur, dojrzałymi porzeczkami i ożywczą kwasowością. Finał
przynosi długotrwały zachwyt nad intensywnością i harmonijnością kompozycji.
CENA

15 zł / 50 ml

22 zł / 100 ml

30 zł / 150 ml

101 zł / 750 ml

INDIGO EYES ZINFANDEL CALIFORNIA 2018
Kraj: USA, Region: Kalifornia, Apelacja:
Szczep: zinfandel
Rodzaj: 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

14 zł / 50 ml

21 zł / 100 ml

28 zł / 150 ml

96 zł / 750 ml

CASA PRIMICIA RESERVA RIOJA DOCA 2015
Kraj: Hiszpania, Region: Rioja, Apelacja: DOCa Rioja
Szczep: tempranillo
Rodzaj: wytrawne
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

17 zł / 50 ml

23 zł / 100 ml

32 zł / 150 ml

122 zł / 750 ml

CAVE SAINT-DESIRAT SEPTENTRIO SAINT-JOSEPH AOP 2019
Kraj: Francja, Region: Dolina Rodanu, Apelacja: AOP Saint-Joseph
Szczep: syrah
Rodzaj: wytrawne
Wyprodukowane zostało z winogron odmiany syrah. Cechą szczególną tego wina jest dojrzewanie
w wyłącznie nowych beczkach z francuskiego dębu z lasów Allier i Nievre przez 10 miesięcy. W kieliszku
przybiera gęstą i ciemnorubinową suknię z karmazynowym połyskiem. W nosie dominują intensywne
aromaty dojrzałych, przetworzonych owoców i przypraw, z akcentem fiołkowym i waniliowym w tle.
W ustach pełne i skoncentrowane, niepozbawione świeżości. Taniny wyraźne, lecz miękkie. Finisz długi
i mineralny za sprawą granitowego podłoża. Rekomendowane w połączeniu z czerwonym mięsem
w pieprzowym sosie i dojrzałymi serami.
CENA

24 zł / 50 ml

38 zł / 100 ml

47 zł / 150 ml

171 zł / 750 ml

I VERONI RISERVA BIOLOGICO CHIANTI RUFINA DOCG 2018
Kraj: Włochy, Region: Toskania, Apelacja: DOCG Chianti Rufina Riserva
Szczep: sangiovese
Rodzaj: wytrawne
Kawał wina. Winogrona użyte do jego stworzenia miały wysoką jakość, o czym świadczy fakt, że wyszły
zwycięsko z 18-miesięcznego starzenia w dębowych beczkach. Wino nie straciło na swojej owocowości.
Zyskało za to waniliowy szlif, elegancję i harmonię, której nabyły przez 10-miesięczne leżakowanie
w butelkach. Intensywnie fioletowo-czerwona barwa, to w zasadzie klasyka. W nosie kuszący efekt wiśni,
jeżyn, ziół i fiołków wspartych beczkowym niuansem tytoniu i wanilii. Struktura dość krągła; taniny
dobrze wygładzone, choć wyczuwalne. Finał nie pozbawiony zwiewności i wdzięku. Użycie karafki
zalecane jeszcze przez kilka kolejnych lat. Stół polubi je za zestawienia z dziczyzną, wołowiną i dojrzałymi
serami.
CENA

24 zł / 50 ml

38 zł / 100 ml

47 zł / 150 ml

189 zł / 750 ml

PODERE SETTE IL SETTE CABERNET FRANC TOSCANA IGT 2019
Kraj: Włochy, Region: Toskania, Apelacja: IGT Toscana
Szczep: cabernet franc
Rodzaj: wytrwane
Czysty cabernet franc we włoskim wydaniu. Owoce do jego produkcji pochodzą ze stosunkowo młodej, bo
6-letniej winnicy Poderino o piaskowym podłożu. Zebrane ręcznie winogrona fermentują w kadziach ze
stali nierdzewnej przez 8-10 dni. Każdego dnia fermentujący moszcz jest przepompowywany w celu
wydobycia aromatycznych składników i tanin. Po konwersji jabłkowo-mlekowej, połowa wina dojerzewa
w stali, a 50% w beczkach z dębu francuskiego drugiego i trzeciego użycia. Starzenie trwa od 6 do 8
miesięcy. Po delikatnej filtracji wino jest kupażowane i butelkowane. Kręcąc kieliszkiem możemy
odnaleźć nuty śliwek, pieprzu i przypraw, z nienachalnym akcentem kawy i cedru. Średniej budowy
w ustach, jędrne i soczyste. Doskonałe wino do oliwek i jagnięciny.
CENA

17 zł / 50 ml

25 zł / 100 ml

36 zł / 150 ml

138 zł / 750 ml

CHÂTEAU BELLE VUE HAUT MEDOC AOC 2014
Kraj: Francja, Region: Bordeaux, Apelacja: AC Haut Medoc
Szczep: cabernet sauvignon, merlot, petit verdot
Rodzaj: wytrawne
Posiadłość Belle-Vue znajduje się w samym sercu Medoc, nieopodal słynnej miejscowości Margaux, mając
za sąsiadów słynne zamki jak np. Château du Tertre czy Giscours. Powstaje tam wino, które jest kupażem
cabernet sauvingnon (50%), merlot (30%) oraz petit verdot. Grona zbierane były ręcznie, by następnie
przejść niespieszną, 35-dniową fermentację w miazdze. Po fermentacji jabłkowo-mlekowej wino spędziło
15 miesięcy w beczkach. W rezultacie otrzymano produkt o gęstej i ciemnej sukni pełnej aromatów
czarnej porzeczki, wiśni, cedru i lukrecji. W ustach pełne, taniczne i z długim, pieprznym finiszem, za
który odpowiada domieszka petit verdot. Klasyczne wino, które można łączyć z jedzeniem na wiele
sposobów. Wołowina i jagnięcina to dopiero początek.
CENA

24 zł / 50 ml

38 zł / 100 ml

47 zł / 150 ml

189 zł / 750 ml

CA' DEL SETTE AMANTE ROSSO VERONESE IGT 2016
Kraj: Włochy, Region: Veneto, Apelacja: IGT Rosso Veronese
Szczep: cabernet sauvignon, corvina, merlot
Rodzaj: wytrawne
Treściwe wino weneckie, jak to w Weronie, w sam raz dla zakochanych, no i do pokochania… amore!
Produkowane z gron późnego zbioru, podsuszonych na krzaku dla koncentracji cukrów i aromatów.
Oddzielna winifikacja poszczególnych odmian, dojrzewanie tylko w stalowych kadziach. Rubinowa, gęsta
i nieprzejrzysta suknia. Zmysłowy bukiet pełen czerwonych owoców, odsłaniający w finale wiśnie
w czekoladzie. Na języku gładkie, soczyste i dość żwawe. Można podać do serów albo do lekkich mięs.
CENA

21 zł / 50 ml

31 zł / 100 ml

40 zl / 150 ml

159 zł / 750 ml

