WINA MUSUJĄCE
GIUSTI ROSALIA EXTRA DRY PROSECCO DOC
Kraj: Włochy, Region: Veneto, Apelacja: DOC Prosecco
Szczep: glera
Rodzaj: półwytrawne
Prosecco z winnic Giusti nazwanych Rosalia i Case Bianche. W wersji extra dry jest bardzo pijalne
i smaczne bez towarzystwa jakichkolwiek potraw. 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

15 zł / 50 ml

22 zł / 100 ml

30 zł / 150 ml

74 zł / 750 ml

WINA RÓŻOWE i BIAŁE
WINNICA L'OPERA ANCYMON 2018
Kraj: Polska, Region: województwo dolnośląskie, Apelacja:
Szczep: solaris, solira
Rodzaj: wytrawne
Solaris i solira to idealne odmiany do produkcji win macerowanych na skórkach. Zbiór pod koniec
października, kiedy grona osiągają pełną dojrzałość. Wino powstało bez dodatków drożdży i siarczynów.
Fermentacjai w stalowej kadzi przez 15 dni, a następnie 8 miesięcy na osadzie drożdżowym. Wino
o kolorze matowej pomarańczy i wyraźnym aromacie suszonych owoców, ziół i przypraw. W ustach do
głosu dochodzą białe owoce, suszona morela i nuty herbaciane. Charakteru i pełni nadają taniny i solidna
kwasowość.
CENA

21 zł / 50 ml

31 zł / 100 ml

40 zł / 150 ml

159 zł / 750 ml

TINA PFAFFMANN KULT ROSÉ PFALZ 2019
Kraj: Niemcy, Region: Palatynat, Apelacja:
Szczep: Sankt Laurent
Rodzaj: półwytrawne
Sympatyczny, owocowy róż, który powstał w wyniku krótkiej maceracji odmiany sankt laurent, która
swoją reputację zyskała dzięki winiarzom z Austrii i niemieckiego Palatynatu właśnie. Grona zbierane
były dość późno, bo pod koniec października, co umożliwiło odpowiednią koncentrację cukrów. Suknia
łososiowa, z delikatnymi pomarańczowymi refleksami. W nosie wyczuwalne są aromaty poziomek, malin
i nektarynki, z delikatną nutą ziołową w tle. W ustach krągłe i żwawe, z gładkim i jednocześnie
orzeźwiającym finiszem. Podawać schłodzone do temperatury 8-10 stopni do dań kuchni tajskiej
i śródziemnomorskiej.
CENA

10 zł / 50 ml

17 zł / 100 ml

22 zł / 150 ml

65 zł / 750 ml

FERNAND ENGEL GEWURZTRAMINER BERGHEIM ALSACE AC 2019
Kraj: Francja, Region: Alzacja, Apelacja: AC Alsace
Szczep: gewurztraminer
Rodzaj: półsłodkie
Po alzacku obfity gewurztraminer z wyraźną słodyczą cukru resztkowego. Selekcja gron
z trzydziestoletnich krzewów trzech działek na kredowym podłożu, o południowowschodniej ekspozycji
w Bergheim. Wino fermentowało na dzikich drożdżach, długo, bo ponad rok, trzymane na osadzie dla
zbudowania struktury i charakteru. Złożony bukiet najpierw czaruje lekkością róży i egzotycznych
owoców, dalej przyćmiewa orientalną korzennością zapachów kolonialnych. W ustach łączy świeżość
owocu ze słodyczą, w posmaku nieco tostowy. Do ciast, albo sera Munster, ewentualnie potraw Azji.
CENA

17 zł / 50 ml

25 zł / 100 ml

36 zł / 150 ml

143 zł / 750 ml

WEINRIEDER GRÜNER VELTLINER KUGLER WEINVIERTEL 2019
Kraj: Austria, Region: Dolna Austria, Apelacja: Weinviertel
Szczep: grüner veltliner
Rodzaj: wytrawne
Dla Austriaków rześki i zdrowo wytrawny veltliner to klasyka, bierzmy z nich przykład! Wyraźnie
pieprzny w zapachu, powściągliwie chłodny, kamienisty, z echem ziołowej aury. Po chwili lekkiego
ogrzania świeży melon i zielone jabłko. W ustach bardzo rześki, wyczuwalnie kwasowy. W końcówce
przyprawowy, zgodny z pierwszym aromatem. Niesamowicie pobudza apetyt, zatem dobry na aperitif,
byle nie za długo czekać na jedzenie! Odnajdzie się też zapewne w towarzystwie wegetariańskich
przekąsek, grzanek, oliwek, awokado, może nawet chudych rybek, zaryzykujmy: nawet śledzika!
CENA

13 zł / 50 ml

20 zł / 100 ml

25 zł / 150 ml

83 zł / 750 ml

DISZNÓKÖ FURMINT DRY TOKAJ 2019
Kraj: Węgry, Region: Tokaj, Apelacja:
Szczep: furmint
Rodzaj: wytrawne
Bardzo wytrawne, świetnie rześkie wino o mocnej kwasowości, tokajski as zwany furmint. Trzymane na
osadzie drożdżowym przez dwa miesiące, dojrzewało w stalowej kadzi, i tylko gram cukru resztkowego!
Ma wielorakie zastosowania kulinarne: po pierwsze, dla fanów wytrawności, sprawdza się w ciepłe dni,
do przekąsek lub bez, po drugie i kolejne, do dań delikatnych jak ostrygi, wyrafinowanych jak śledź lub
lokalnych jak ruskie pierogi. Kolor bardzo przejrzysty, perłowy i lśniący. Aromat ostry, kwiatowy,
z nutami grejpfrutów, świeżych gruszek i białego pieprzu. Paleta soczystych owoców, rześka, mineralna,
z nieco słonawym finałem.
CENA

15 zł / 50 ml

22 zł / 100 ml

30 zł / 150 ml

104 zł / 750 ml

MURI GRIES SILVANER ALTO ADIGE DOC 2020
Kraj: Włochy, Region: Górna Adyga, Apelacja: DOC Alto Adige
Szczep: sylvaner
Rodzaj: wytrawne
Sylvaner jako płodna i odporna na niskie temperatury odmiana, do niedawna traktowana była po
macoszemu i używana była głównie do produkcji mało skomplikowanych win. W wydaniu
zaproponowanym przez zakonników z Muri Gries pokazuje się jednak jako wino pełne i szlachetne.
W nosie dominują aromaty owoców cytrusowych, jabłek, moreli, a także aromatów trawiastych
przywodzących na myśl zapach rozgrzanej w letnim słońcu łąki. W ustach młodzieńcze, z wyraźną,
orzeźwiającą kwasowością i migdałowym finiszem. Będzie stanowić odpowiedni dodatek do potraw na
bazie delikatnych ryb morskich, pasty ze szparagami lub jako aperitif.
CENA

15 zł / 50 ml

22 zł / 100 ml

30 zł / 150 ml

108 zł / 750 ml

PODERE SETTE IRACONDO VERMENTINO BOLGHERI DOC 2020
Kraj: Włochy, Region: Toskania, Apelacja: DOC Vermentino Bolgheri
Szczep: sauvignon blanc, vermentino
Rodzaj: wytrawne
Choć etykieta wina sugeruje, że jest to odmianowe vermentino, to zgodnie z wymogami apelacji Bolgheri
możliwy jest dodatek (max 15%) innej dopuszczonej odmiany. W tym przypadku jest to sauvignon blanc.
Grona zbierane były ręcznie i zostały delikatnie wyciśnięte po uprzednim ich schłodzeniu. Fermentacja
w stali nierdzewnej w temperaturze 15 stopni. W kieliszku wino przybiera jasną słomkową barwę,
a paleta aromatów łączy w sobie nuty brzoskwiń, nektarynek, jabłek, kwiatów i krzemienia. W ustach
eleganckie i żwawe, z wyraźną kwasowością i słoną końcówką. Bardzo wdzięczny produkt do łączenia
z jedzeniem. Warto spróbować z sushi, czy frito misto. Podawać w temperaturze ok. 12 stopni.
CENA

17 zł / 50 ml

25 zł / 100 ml

36 zł / 150 ml

138 zł / 750 ml

VILLADORIA GAVI DOCG 2020
Kraj: Włochy, Region: Piemont, Apelacja: DOCG Gavi
Szczep: cortese
Rodzaj: wytrawne
Jedyne białe, wytrawne wino w Piemocie, które zyskało najwyższy statut apelacji włoskiej – prestiżowe
oznaczenie DOCG. Gavi to nazwa wzgórz w prowincji Alessandria, gdzie z gron cortese powstaje wino
rześkie, świeże i aromatyczne. Ręczne winobranie i winifikacja w obniżonej temperaturze pozwalają
zachować jakość aromatów. Bukiet złożony, kwiatowo-owocowy. Dobrze orzeźwiające, nieco mineralne
w ustach. Pasuje do owoców morza i łagodnie przyrządzonych ryb, np. gotowanych na parze.
CENA

15 zł / 50 ml

22 zł / 100 ml

30 zł / 150 ml

104 zł / 750 ml

BODEGA LUZDIVINA AMIGO BALOIRO BLANCO CASTILLA Y LEÓN VDLT DO 2020
Kraj: Hiszpania, Region: Kastylia i León, Apelacja: VdlT Castilla y León
Szczep: Dona Blanca, godello, jerez
Rodzaj: wytrawne
Jedyny w ofercie producenta kupaż, który powstał na bazie 3 odmian winorośli: godello, doña blanca,
i jerez, pochodzących z 60-letnich krzewów usytuowanych na aluwialnym, kredowym podłożu bogatym
w składniki mineralne. Zbiór ręczny, winifikacja zaś w kontrolowanej temperaturze, bez użycia dębu.
Wino jest jasnego, słomkowego koloru, z nosem skoncentrowanym wokół intensywnych nut białych
kwiatów, brzoskwiń i gruszek, z akcentem chlebowym w tle. W ustach pełne i kremowe, z czystą
ekspresją owocu i długim finiszem. Warto wypróbować w połączeniu z tartą z kozim serem, krewetkami
w tempurze i sushi.
CENA

15 zł / 50 ml

22 zł / 100 ml

30 zł / 150 ml

113 zł / 750 ml

SERESIN SAUVIGNON BLANC MARLBOROUGH 2018
Kraj: Nowa Zelandia, Region: Marlborough, Apelacja:
Szczep: sauvignon blanc
Rodzaj: wytrawne
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 zł / 50 ml

25 zł / 100 ml

36 zł / 150 ml

144 zł / 750 ml

BIRGIT EICHINGER STRASS RIESLING KAMPTAL DAC 2020
Kraj: Austria, Region: Dolna Austria, Apelacja: DAC Kamptal
Szczep: riesling
Rodzaj: wytrawne
Rasowy austriacki riesling, który został wyprodukowany z owoców pochodzących z tarasowych winnic
siedlisk Gaisberg i Heiligenstein, z tym że zebrane zostały one ok. miesiąc wcześniej niż te przeznaczone
na wina wyższych kategorii. Fermentację w niskiej temperaturze poprzedziła krótka maceracja na
skórkach, a po jej zakończeniu wino dojrzewało na osadzie drożdżowym przez 4 miesiące. Nos jest
orzeźwiający, krystalicznie czysty, z delikatnym aromatem moreli, któremu towarzyszy subtelna
mineralność. W ustach dochodzi nuta dojrzałych cytrusów, którą podkreśla wyraźna kwasowość. Finisz
długi i apetyczny, z utrzymującym się posmakiem. Klasyczny riesling, który dobrze komponuje się
z sashimi, indykiem czy kozim serem na ciepło.
CENA

17 zł / 50 ml

23 zł / 100 ml

32 zł / 150 ml

125 zł / 750 ml

FINCA RIO NEGRO GEWURZTRAMINER CASTILLA VDLT 2019
Kraj: Hiszpania, Region: Kastylia i León, Apelacja: VdlT Vino de la Tierra
Szczep: gewurztraminer
Rodzaj: 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

15 zł / 50 ml

22 zł / 100 ml

30 zł / 150 ml

119 zł / 750 ml

FLEURIET ET FILS TRADITION COTE DE MARLOUP SANCERRE AOC 2019
Kraj: Francja, Region: Dolina Loary, Apelacja: AC Sancerre
Szczep: sauvignon blanc
Rodzaj: wytrawne
Cote de Marloup to wino, które powstało z najstarszych parceli należących do producenta Fleuriet et Fils.
Strome, zwrócone południowo stoki to siedlisko, któremu grona sauvignon blanc zawdzięczają siłę
wyrazu i mineralność. Długa winifikacja w glinianych, jajowatych zbiornikach nadaje winu elegancji
i znakomitej równowagi. W nosie i ustach czyste, bez najmniejszego rozdźwięku. Wyczuwalne są nuty
grejpfruta, liści porzeczki i ananasa, a zasobna w krzemień gleba uszlachetnia zbiór aromatów o wątki
roślinne i mineralne. Znakomicie zaprezentuje się w towarzystwie ryb w delikatnym sosie, risotto ze
szparagami i miękkich, białych serów.
CENA

24 zł / 50 ml

38 zł / 100 ml

47 zł / 150 ml

179 zł / 750 ml

WILLIAM FEVRE CHABLIS AC 2019
Kraj: Francja, Region: Burgundia, Apelacja: AC Chablis
Szczep: chardonnay
Rodzaj: 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. Do szlachetnej kuchni morza i wiosennych warzyw.
CENA

24 zł / 50 ml

38 zł / 100 ml

47 zł / 150 ml

199 zł / 750 ml

GAROFOLI PODIUM VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO SUPERIORE DOC 2019
Kraj: Włochy, Region: Marche, Apelacja: DOC Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore
Szczep: verdicchio
Rodzaj: 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. Można podać do drobiu
w ziołach lub szlachetnej ryby.
CENA

21 zł / 50 ml

31 zł / 100 ml

40 zł / 150 ml

153 zł / 750 ml

DUCAL RENSKI RIZLING STYRIA 2018
Kraj: Słowenia, Region: Styria, Apelacja:
Szczep: riesling
Rodzaj: wytrawne
Król szczepów białych ze słoweńskiej Styrii. Grona zebrano na początku listopada, miesiąc później niż
w przypadku sąsiadujących winnic. Część gron została zarażona szlachetną pleśnią. Na uwagę zasługuje
ekstremalnie niska wydajność z hektara. Z jednego krzewu powstaje pół butelki wina. Fermentacja
przebiegała w dużych, dębowych beczkach o pojemności 2600l. Następnie wino nieśpiesznie dojrzewało
w nich przez kolejne dwa lata. Bukiet intensywny, złożony, przywodzi na myśl suszone morele, dojrzałe
jabłko, dzikie zioła i nuty miodowe. Charakteru dodają subtelne aromaty nafty. W smaku dobrze
wyważone z soczystą kwasowością i mineralnym sznytem. Całość dopełnia długi finisz. Wino
o przynajmniej 10-15 letnim potencjale do dojrzewania.
CENA

24 zł / 50 ml

38 zł / 100 ml

47 zł / 150 ml

199 zł / 750 ml

WINA CZERWONE
VILLADORIA TEMPRÀ NEBBIOLO D'ALBA DOC 2019
Kraj: Włochy, Region: Piemont, Apelacja: DOC Nebbiolo d`Alba
Szczep: nebbiolo
Rodzaj: 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

15 zł / 50 ml

22 zł / 100 ml

30 zł / 150 ml

104 zł / 750 ml

DOMAINE DE LA PALEINE PUY-NOTRE-DAME SAUMUR ROUGE AOP 2018
Kraj: Francja, Region: Dolina Loary, Apelacja: AC Saumur
Szczep: cabernet franc
Rodzaj: wytrawne
Grona odmiany cabernet franc dorastały na gliniasto-krzemiennym terroir, które zapewnia solidną dawkę
akcentów mineralnych. Wino jest średniej budowy, a w kieliszku prezentuje piękną, ciemno-rubinową
barwę. W nosie dominują aromaty owocowe i roślinne. Wyczuwalne są śliwki, porzeczki i fiołki. Całość
wieńczy długi i czysty finisz.
CENA

17 zł / 50 ml

23 zł / 100 ml

32 zł / 150 ml

134 zł / 750 ml

DOLIANOVA TERRESICCI ISOLA DEI NURAGHI IGT 2016
Kraj: Włochy, Region: Sardynia, Apelacja: IGT Isola dei Nuraghi
Szczep: barbera sarda
Rodzaj: wytrawne
100% z odmiany barbera sarda, która, jak dowiodły badania ampelografów, nie jest lokalnym klonem
szlachetnej, piemonckiej barbery, lecz niezależną odmianą występującą niemal wyłącznie na Sardynii.
Terroir winnicy charakteryzuje się suchym kilmatem, gliniasto-wapienną glebą i stokami o średnim
i dużym nachyleniu. Po 14-dniowej maceracji, wino trafiło do pokrytych szkłem cementowych zbiorników,
w których przeszło fermentację jabłkowo-mlekową, by następnie na 12 miesięcy trafić do dębowych
beczek. Suknia jest intensywnej, rubinowej barwy, z fioletowymi refleksami i tendencją do przechodzenia
w brunatno-pomarańczowe tony wraz z wiekiem. Nos intensywny, trwały i złożony. Znajdziemy nuty
czerwonych porzeczek i wiśni, z akompaniamentem pikantnej nuty cynamonu. W ustach krągłe
i słoneczne, z jedwabistą taniną. Pełne i żywiołowe.
CENA

24 zł / 50 ml

38 zł / 100 ml

47 zł / 150 ml

196 zł / 750 ml

CHIMERA SYRAH ORIENTE 2019
Kraj: Włochy, Region: Toskania, Apelacja: DOC Maremma Toscana
Szczep: syrah
Rodzaj: wytrawne
Szczepy międzynarodowe sprawdzają się genialnie na południu Toskanii. Apelacja Maremma Toscana
DOC dopuszcza użycie ciepłolubnego syrah, którego walory świetnie wykorzystuje producent Chimera
d’Albegna. Wino zaskakuje bogactwem aromatów spod znaku owoców leśnych, jagód z domieszką nut
orientalnych przypraw. W ustach skoncentrowane, ułożone o przyjemnej kwasowości i taninach. Całość
dopełnia długi finisz. Złożoność wina podkreślą dojrzałe, twarde sery, grillowane mięsiwa, a także dania
kuchni bliskowschodniej.
CENA

15 zł / 50 ml

22 zł / 100 ml

30 zł / 150 ml

104 zł / 750 ml

CAPCANES MAS DONIS BARRICA MONTSANT DO 2018
Kraj: Hiszpania, Region: Katalonia, Apelacja: DO Montsant
Szczep: garnacha, syrah
Rodzaj: wytrawne
Bogate i poważne wino w stylu przypominające legendarne trunki z sąsiedniego Prioratu. Stare, ponad
półwieczne krzaki odmiany garnacha rosną w surowych warunkach górskiego klimatu na dość suchej,
kamienistej glebie z dodatkiem granitu i wapienia. Wino dojrzewało przez dziewięć miesięcy
w beczułkach dębowych, francuskich i amerykańskich, w różnym wieku i stopniu wypalenia. W kieliszku
gęste i zachęcające. Na pierwszym planie malina i dzika róża z wplecionymi akcentami wanilii i gorzkiej
czekolady. Na języku sprężyste i skoncentrowane, wygładzone beczką. Trwały finał w owocowych
odcieniach.
CENA

13 zł / 50 ml

20 zł / 100 ml

25 zł / 150 ml

83 zł / 750 ml

GIUSTI ANTONIO MONTELLO - COLLI ASOLANI ROSSO DOC 2018
Kraj: Włochy, Region: Veneto, Apelacja: DOC Montello Colli Asolani
Szczep: cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot, recantina
Rodzaj: wytrawne
Klasyczne wino w stylu bordoskim o fantastycznym wręcz stosunku ceny do jakości. Powstało na bazie
merlota, cabernet sauvignon i cabernet franc, z niewielkim dodatkiem odmiany recantina, pochodzących
z gliniastego podłoża wzgórz Montello nieopodal Conegliano i Valdobbiadene. Każda z odmian
winifikowana oddzielnie, po czym gotowa mieszanka dojrzewa w beczkach 3 i 4 użycia przez 12-14
miesięcy. Suknia jest pięknej, ciemnorubinowej barwy. Nos obfituje w aromaty dojrzałych wiśni, czarnej
porzeczki, wanilii i pieprzu. W ustach krągłe, jędrne i z gładką taniną. Finisz czysty, trwały
i konsekwentny. Polecamy w połączeniu z duszoną jagnięciną lub cielęciną. Rekomendowana
temperatura podawania: 18-20 st.
CENA

17 zł / 50 ml

25 zł / 100 ml

36 zł / 150 ml

144 zł / 750 ml

HOUSE OF CARDS NAPA COUNTY AVA 2020
Kraj: USA, Region: Kalifornia, Apelacja: AVA Napa County
Szczep: cabernet sauvignon, merlot, petit verdot, zinfandel
Rodzaj: 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. Warto wypróbować do pieczonych żeberek, skrzydełek z grilla albo steka z sosem
pieprzowym.
CENA

24 zł / 50 ml

38 zł / 100 ml

47 zł / 150 ml

175 zł / 750 ml

HUERTA DE ALBALÁ TABERNER CÁDIZ VDLT 2016
Kraj: Hiszpania, Region: Andaluzja, Apelacja: Cádiz
Szczep: cabernet sauvignon, merlot, syrah
Rodzaj: wytrawne
Autorskie wino z Andaluzji sygnowane nazwiskiem właściciela bodegi i zarazem głównego enologa jest
więc tu już rygorystyczna selekcja działek i zebranych gron. Kupaż oparty na modnym syrah zyskuje na
równowadze i elegancji, dzięki dodatkowi odmian bordoskich. Fermentacja przebiega w kadziach
stalowych i drewnianych. Dojrzewanie zaś w beczkach z dębu francuskiego Allier przez rok. Klarowanie
tylko białkiem jaja kurzego, bez dodatkowej filtracji. Wino bogate i atrakcyjne, zrobione z wielkim
wyczuciem. Bukiet owocowo korzenny, skoncentrowany, na pierwszym planie śliwki, porzeczki, kawa,
czekolada, na drugim wędzonka, skóra i czereśnie. W ustach genialnie soczyste, świeże przy mocnej
strukturze i wolumenie.
CENA

24 zł / 50 ml

38 zł / 100 ml

47 zł / 150 ml

185 zł / 750 ml

