
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.  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 15 zł / 50 ml 22 zł / 100 ml 30 zł / 150 ml 73 zł / 750 ml

WINA RÓŻOWE i BIAŁE

I VERONI ROSÉ TOSCANA IGT 2020

Kraj: Włochy, Region: Toskania, Apelacja: IGT Toscana
Szczep: sangiovese
Rodzaj: wytrawne

Znakomite różowe wino, które powstało w 100% z ekologicznych owoców odmiany sangiovese. Suknia
jest przyjemnej, różowej barwy, która odsłania intensywne aromaty truskawek, poziomek, fiołków i róży.
W ustach świeże, dobrze zbalansowane, z lekkim muśnięciem słodyczy. Finisz czysty i długi, z delikatną
goryczką. Producent rekomenduje podawanie do sushi, owoców morza i pasty z cukinią.

CENA 14 zł / 50 ml 21 zł / 100 ml 28 zł / 150 ml 100 zł / 750 ml

DUCAL LAŠKI RIZLING STYRIA 2020

Kraj: Słowenia, Region: Styria, Apelacja:
Szczep: welschriesling
Rodzaj: wytrawne

Najbardziej rozpowszechniony szczep Słowenii – welschriesling w interpretacji producenta Ducal. Wino
przeszło  fermentację  w  betonowych  jajach  o  pojemności  1000l.  Następnie  dojrzewało  na  osadzie
drożdżowym  przez  kilkanaście  miesięcy,  dzięki  czemu  nabrało  złożoności.  Wino  bez  wątpienia
charakterne, nietypowe. Mimo braku maceracji na skórkach, strukturą przypomina wino pomarańczowe.
Producentowi udało się to osiągnąć dzięki późnym zbiorom. Intensywny bukiet przywodzi na myśl owoce
tropikalne, zioła i kawę zbożową. W ustach świeże i aromatyczne z długim finiszem i nutką pikantności.

CENA 24 zł / 50 ml 38 zł / 100 ml 47 zł / 150 ml 189 zł / 750 ml

   WINA NA KIELISZKI DOSTĘPNE W DYSPENSERACH   



POULTIERE VOUVRAY DEMI-SEC “EMOTION” 2020

Kraj: Francja, Region: Dolina Loary, Apelacja: AC Vouvray
Szczep: chenin blanc
Rodzaj: półwytrawne

Wino wbrew nazwie  nie  dostarcza  silnych  emocji,  tylko  raczej  odzwierciedla  relaksujący  charakter
okolicy swego powstania: Loary sielankowo spokojnej i kojącej. W kieliszku aromat rozwija się nieśmiało
i  przynosi  na myśl  tartę  z  dojrzałą  brzoskwinią,  żółtego melona i  gruszkę.  Na języku pełne,  nieco
miodowe, z wyważoną i  wręcz ukrytą słodyczą o owocowym charakterze. Ma delikatny posmak. Do
deserów z owocami doskonałe albo do swobodnego sączenia w niespieszne popołudnie!

CENA 17 zł / 50 ml 23 zł / 100 ml 32 zł / 150 ml 130 zł / 750 ml

GAROFOLI AMARELA PASSERINA MARCHE IGT 2021

Kraj: Włochy, Region: Marche, Apelacja: IGT Marche
Szczep: passerina
Rodzaj: wytrawne

Ciekawa pozycja wśród białych win z linii Linea Linfa, od jednego z najbardziej poważanych producentów
z  Marche.  Zbiory  dokonywane  na  początku  dojrzewania  winogron.  Delikatne  wyciskanie  owoców
i fermentacja w stalowych tankach, w niskich temperaturach, dla podkreślenia owocowego charakteru
wina.  Barwa  słomkowa  –  ledwie  widoczna.  W zapachu  świeże  i  pełne  białych  owoców.  W ustach
konsekwentnie  pojawia  się  nieco  jabłka,  gruszki  i  różowego  grejpfruta.  Odzywa  się  też  mineralny
kręgosłup passeriny charakterystyczny dla tego szczepu z siedlisk w Marche. Łatwe i nienarzucające się
w konsumpcji. Idealne do antipastos, pizzy z owocami morza i delikatnych sałatek.

CENA 13 zł / 50 ml 20 zł / 100 ml 25 zł / 150 ml 82 zł / 750 ml

WEINRIEDER CHARDONNAY BOCKGÄRTEN WEINVIERTEL 2016

Kraj: Austria, Region: Dolna Austria, Apelacja: Weinviertel
Szczep: chardonnay
Rodzaj: wytrawne

Znana, kosmopolityczna odmiana, w realizacji znad Dunaju osiąga styl przypominający proste burgundy.
Pijalne  wino  z  czytelną  owocowością,  ale  i  nerwem  kwasowym.  Winogrona  z  pojedynczej  parceli
o sielskiej nazwie „koziego ogródka” (Bockgärten). Dojrzewało tylko w kadziach stalowych, zachowując
dobry owoc i rześką mineralność, co wcale nie jest oczywiste wśród nieraz przyciężkich chardonnay. Na
podniebieniu  pełne  i  gładkie,  równocześnie  rześkie.  Pasuje  do  dań  rybnych,  a  także  do  zimnych
przekąsek.

CENA 15 zł / 50 ml 22 zł / 100 ml 30 zł / 150 ml 106 zł / 750 ml



WINNICA L'OPERA SOL SOL WYTRAWNE 2019

Kraj: Polska, Region: województwo dolnośląskie, Apelacja:
Szczep: solaris
Rodzaj: wytrawne

Sol Sol to jedyne wino odmianowe w ofercie Winnicy L’Opera, które – jak sugeruje już jego muzyczna
nazwa – powstało na bazie dobrze znanej w Polsce odmiany solaris. Winogrona zebrane zostały w dwóch
turach. W pierwszej, nie do końca jeszcze dojrzałe owoce poddano fermentacji malolaktycznej, w drugiej
natomiast zebrano owoce mające idealną równowagę cukrów i kwasów. Po połączeniu, wino dojrzewało
przez okres 6 miesięcy, podczas którego, co 15 dni dokonywano zabiegu “battonage”, czyli mieszania
osadu z winem w celu uwolnienia protein z drożdży, dzięki czemu wino stało się bardziej  soczyste
i bogatsze w smaku. Suknia jasna, słomkowa. Nos intensywny, pełen aromatów jabłka, cytrusów, szałwii
i białych kwiatów.

CENA 17 zł / 50 ml 23 zł / 100 ml 32 zł / 150 ml 130 zł / 750 ml

CHÂTEAU ROQUEFORT ROQUEFORTISSIME BORDEAUX AOC 2019

Kraj: Francja, Region: Bordeaux, Apelacja: AC Bordeaux
Szczep: sauvignon blanc
Rodzaj: wytrawne

Dumny napis „Grand Vin de Bordeaux” na etykiecie zdradza, że jest to pierwsze wino Château Roquefort
– bardzo nowoczesnej winiarni należącej do rodziny Bellanger i zaliczanej do czołówki w Entre-Deux-
Mers. Do jego produkcji używane są wyłącznie najlepsze grona sauvignon blanc dorastające na gliniasto-
ilastym terroir najlepszych parceli. Po fermentacji, wino spędziło 10 miesięcy w beczkach z francuskiego
dębu.  Wyczuwalne  są  aromaty  owoców  tropikalnych  i  cytrusowych  z  delikatnym  muśnięciem  nut
maślano-waniliowych pochodzących z beczki. W ustach krągłe i gładkie. Można łączyć z potrawami na
bazie tłustych ryb i smażonych owoców morza.

CENA 15 zł / 50 ml 22 zł / 100 ml 30 zł / 150 ml 121zł / 750 ml

FERNAND ENGEL RIESLING SILBERBERG ALSACE AC 2016

Kraj: Francja, Region: Alzacja, Apelacja: AC Alsace
Szczep: riesling
Rodzaj: wytrawne

Rasowy riesling z pojedynczej parceli Silberberg, położonej wysoko nad Rorschwihr, na dobrych dla
winorośli  glebach  kredowo-gliniastych.  Winogrona  z  częściowym  udziałem  szlachetnej  pleśni,  ale
przetwarzane na wino wytrawne. Leżakowało dziesięć miesięcy na osadzie drożdżowym. Bukiet klarowny
i mocny, na pierwszym planie brzoskwinie i grejpfruty, w tle nuty miodowe i orzechowe, odrobina ziół. Na
podniebieniu gęste i skoncentrowane, ze świetnie żwawą kwasowością. Dobrze podkreśla przystawki
i dania na bazie szlachetnych ryb morskich, pasuje też nieźle do warzyw lub drobiu.

CENA 17 zł / 50 ml 23 zł / 100 ml 32 zł / 150 ml 137 zł / 750 ml



WINA CZERWONE

DOMAINE BOUSQUET RESERVA PINOT NOIR MENDOZA TUPUNGATO 2020

Kraj: Argentyna, Region: Mendoza, Apelacja:
Szczep: pinot noir
Rodzaj: wytrawne

Śmiały  eksperyment  ekologicznej  uprawy  delikatnego  pinot  noir  w  gorących  i  suchych  piaskach
Tupungato.  Wino  wyraźnie  ukształtowane  przez  6-8  miesięcy  dojrzewania  w  nowych  beczkach
z  francuskiego  dębu.  Głęboka,  rubinowa suknia  o  widocznej  gęstości.  Bukiet  intensywny,  pokazuje
zarówno  sporo  owocu,  głównie  słodkie  czereśnie,  śliwki  w  odcieniu  powideł,  jak  i  gamę  tostową,
z ziarnem kawy i tytoniem na pierwszym planie. W smaku jest dość krągłe, wsparte na delikatnych
taninach, atak przynosi słodycz, środek orzeźwienie. Finał gładki.

CENA 15 zł / 50 ml 22 zł / 100 ml 30 zł / 150 ml 115 zł / 750 ml

ARTISAN RIED KAISERBERG SANKT LAURENT BURGENLAND 2019

Kraj: Austria, Region: Burgenland, Apelacja:
Szczep: Sankt Laurent
Rodzaj: wytrawne

Sankt Laurent z austriackiego Burgenland. Wyjątkowe siedlisko ze żwirowo-gliniastą glebą gwarantuje
mineralne niuanse.  Na strukturę i  bogactwo aromatów wpłynęło również dojrzewanie w używanych
beczkach przez 23 miesiące. W nosie pełne, przydymione aromaty dojrzałych wiśni z nutami owoców
leśnych oraz czekolady i kakao. Po chwili pojawiają się aromaty ściółki leśnej i skóry. Całość wieńczy
długi finisz. Łączyć z dziczyzną, pieczoną gęsią i daniami kuchni orientalnej.

CENA 21 zł / 50 ml 31 zł / 100 ml 40 zł / 150 ml 161 zł / 750 ml

JOÃO M. BARBOSA NINFA VINHAS VELHAS TEJO DO 2017

Kraj: Portugalia, Region: Tejo, Apelacja: DOC Tejo
Szczep: alicante bouschet, camarate, castelao, trincadeira
Rodzaj: wytrawne

To wino powstało na bazie wielu odmian, w tym – uwaga - kilku białych, w niewielkiej ilości. Znajdziemy
tu więc m.in.  castelao,  trinacadeirę,  camarate,  alicante bouschet i  kilka innych,  które dorastały na
gliniasto-wapiennym podłożu na zboczach o południowej ekspozycji, w bezpośredniej bliskości oceanu.
Grona zebrano ręcznie w momencie, w którym dojrzałość fenoli i kwasów osiągnęła równowagę. Wino
zabutelkowano w marcu 2018 roku w liczbie zaledwie 2180 butelek, bez filtracji! Nos bardzo nietypowy
jak na dzisiejsze standardy. Wyczuwalne są aromaty wiśni, eukaliptusa, ze sporą dawką nut zielonych
i rustykalnych. W ustach dość pełne, z dojrzałymi taninami, żywą kwasowością i akcentem mineralnym.
Powinno sprawdzić się w towarzystwie dziczyzny, jagnięciny i wieprzowiny.

CENA 17 zł / 50 ml 25 zł / 100 ml 36 zł / 150 ml 147 zł / 750 ml



CHÂTEAU DE COULAINE BONNAVENTURE CHINON AOC 2019

Kraj: Francja, Region: Dolina Loary, Apelacja: AC Chinon
Szczep: cabernet franc
Rodzaj: wytrawne

Mieszanina szarych piasków i żółtego tufu z wapniem to nie tylko estetyczne tło małej, trzyhektarowej
winnicy, ale i oryginalne podłoże glebowe zwane Millarges. Tutejszy cabernet nabiera garbników dzięki
skałom wapiennym, a miękkości  owocu dzięki  piaskom. Winifikacja i  krótkie dojrzewanie w dużych
beczkach dębowych na 6 tysięcy litrów zapewnia mikrooksydację bez posmaku dębiny. Piękny bukiet
słodkich,  pestkowych  owoców,  wyczuwalne  wiśnie,  czereśnie  i  mięta  z  niewielką  dozą  korzenności
i skóry. Krągłe i gładkie taniny dyscyplinują wino w ustach, bardzo soczyste i pijalne. Pasuje do niego
schab z owocami, drób pieczony lub bardziej odświętnie pasztet z bażanta.

CENA 21 zł / 50 zł 31 zł / 100 ml 40 zł / 150 ml 164 zł / 750 ml

CAVE SAINT-DESIRAT LA CROIX DES MARINIERES VIN DE FRANCE 2021

Kraj: Francja, Region: Dolina Rodanu, Apelacja: vin de France
Szczep: syrah, viognier
Rodzaj: wytrawne

Kupaż czerwonego i białego wina nie należy do światowego kanonu winiarstwa, jednak zapoczątkowana
w  północnym  Rodanie  receptura  łączenia  syrah  i  viognier  zyskała  przychylność  pewnej  grupy
konsumentów, a nawet rozprzestrzeniła się na niektóre kraje tzw. "nowego świata". Mimo, że dodatek
viognier zwykle nie przekracza 15% całości, ma on istotny wpływ na końcowy styl wina, a także na
wzmocnienie ciemnej, rubinowej barwy. W nosie pierwsze skrzypce grają intensywne aromaty czereśni,
porzeczek, fiołków i suszonych ziół. W ustach zetknięcie siły i delikatności, mocnych, dojrzałych tanin
i świeżej, owocowej kwasowości. To wino będzie stanowić idealny akompaniament nowoczesnej kuchni
fusion.

CENA 13 zł / 50 ml 20 zł / 100 ml 25 zł / 150 ml 91 zł / 750 ml

GREVEPESA CLEMENTE VII CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG 2018

Kraj: Włochy, Region: Toskania, Apelacja: DOCG Chianti Classico Riserva
Szczep: sangiovese
Rodzaj: wytrawne

Poważne,  wzorcowe  chianti  z  serca  regionu,  złożone  w  hołdzie  papieżowi  Klemensowi  VII,
Medycejskiemu synowi toskańskiej ziemi. Można powiedzieć, że połączono tradycyjne z nowoczesnym
podejściem: część wina leżakowała bowiem dwa lata w dużych bekach ze dębu sławońskiego, a część rok
w popularnych, francuskich barrique. Treściwe i gęste wino o ciemnopurpurowej barwie. Równowaga
aromatyczna między zapachami leśnych owoców, suszonych ziół, a wanilii i kokosu. Mocne, taniczne
i  ciepłe  w  smaku,  z  rasową  taniną  i  trwałym  posmakiem  dojrzałych  wiśni.  Można  podawać  do
doprawionego gulaszu lub soczystego steku.

CENA 17 zł / 50 ml 25 zł / 100 ml 36 zł / 150 ml 151 zł / 750 ml



VOLVER TARIMA HILL ALICANTE DO 2019

Kraj: Hiszpania, Region: Murcja i Walencja, Apelacja: DO Alicante
Szczep: monastrell
Rodzaj: wytrawne

Przemyślane  i  perfekcyjnie  skrojone  na  miarę  swojego  terroir.  Kusi  głęboko  granatowym kolorem
z przebłyskami fioletu. Już gotowe do picia, chociaż taniczna masywność w ustach i bukiet przesycony
bogactwem owocu, podpowiadają, że jeszcze ma czas. Gęsto utkana partytura czerwonych owoców, na
podniebieniu osiąga swój pełny potencjał, dając rozwinięte smaki czarnych jagód, śliwek, ziół, lukrecji,
wiśni i skóry. Złożoność wina wzbogacona pieprznym niuansem końcówki. Spora dawka alkoholu dobrze
skrywana pod pancerzem owocowo-ziołowych nut. Kwieciste w formie i treści. Produkcja to zaledwie
4000  skrzynek.  Chciałoby  się  więcej.  Idealnie  konweniuje  z  czerwonymi  mięsami,  dziczyzną,
kaczką, serami twardymi, również tymi z pleśnią.

CENA 15 zł / 50 ml 22 zł / 100 ml 30 zł / 150 ml 115 zł / 750 ml

MURI GRIES LAGREIN ALTO ADIGE DOC 2021

Kraj: Włochy, Region: Górna Adyga, Apelacja: DOC Alto Adige
Szczep: lagrein
Rodzaj: wytrawne

Lokalny specjał Tyrolu Południowego w wydaniu wzorcowym. Uprawę odmiany lagrein zapoczątkowali
właśnie  benedyktyni  z  opactwa  Gries,  leżącego  na  północnych  obrzeżach  miasta  Bolzano.  Do  dziś
specjalizują  się  w  produkcji  tego  czerwonego  wina,  korzystając  z  winnic  otaczających  klasztor.
Dojrzewało ono w tradycyjnych dużych beczkach dębowych przez sześć miesięcy. Zapach ewoluujący,
wśród aromatów pojawiają się fiołki, śliwki, szczypta czekolady i goździków. Wyrazista kwasowość, nieco
garbnika na języku i świeżość o jeżynowym posmaku pozwalają zaserwować taki trunek do dziczyzny.

CENA 17 zł / 50 ml 23 zł / 100 ml 32 zł / 150 ml 130 zł / 750 ml

LAVEGUILLA CRIANZA RIBERA DEL DUERO DO 2019

Kraj: Hiszpania, Region: Kastylia i León, Apelacja: DO Ribera del Duero
Szczep: cabernet sauvignon, tempranillo
Rodzaj: wytrawne

Typowy,  beczkowy  reprezentant  jednego  z  cieszących  się  największą  estymą  regionu  winiarskiego
w Hiszpanii – Ribery del Duero. Wino powstało w 96% z odmiany tempranillo, uzupełnionej w niewielkim
stopniu cabernet sauvignon. Po fermentacji, wino spędziło 13 miesięcy w beczkach z dębu francuskiego,
by kolejne 5 przeczekać w butelce przed wprowadzeniem do sprzedaży. Suknia intensywnie rubinowa.
W nosie dominują aromaty dojrzałych wiśni, suszonych śliwek i borówek uzupełnionych nutami wanilii
i przypalonego drewna. W ustach pełne, skoncentrowane i o bardzo mocnej strukturze. Doskonały wybór
do steka, dziczyzny i gulaszu.

CENA 17 zł / 50 ml 25 zł / 100 ml 36 zł / 150 ml 140 zł / 750 ml



VEGALFARO SYRAH PAGO DE LOS BALAGUESES DOP 2019

Kraj: Hiszpania, Region: Murcja i Walencja, Apelacja: VP Balagueses
Szczep: syrah
Rodzaj: wytrawne

Skrót VP słusznie przypomina VIP,  oznacza bowiem w Hiszpanii  wina szczególne.  Vino de Pago to
niezależna od apelacji,  rzadko spotykana, „superkategoria” win hiszpańskich z pojedynczych winnic.
Wąska elita wyjątkowych siedlisk, zarazem wybitnych posiadłości, aktualnie obejmuje tylko 13 pagos
głównie w środkowej Hiszpanii. Siedlisko Balagueses ma zaledwie 18 ha… Znakomicie sprawdziły się
w nim odmiany francuskie. Ręczny zbiór i selekcja gron. Dla poprawy ekstraktu przedłużono macerację
i dojrzewanie na osadzie. W tym ponad rok we francuskich beczkach. Gęsto utkana, czereśniowa suknia.
Bogaty i  ewoluujący nos. Wyczuwa się anyżek, migdały i  tytoń, a po napowietrzeniu ciemne owoce
i jabłka karmelizowane. W ustach gładkie słodką taniną.

CENA 17 zł / 50 ml 25 zł / 100 ml 36 zł / 150 ml 146 zł / 750 ml

CHATEAU FRANC BAUDRON MONTAGNE SAINT EMILION AOC 2016

Kraj: Francja, Region: Bordeaux, Apelacja: AC Montagne Saint-Emilion
Szczep: cabernet franc, merlot
Rodzaj: wytrawne

Montagne-St-Emilion to  największa i  chyba też  najlepsza z  tzw.  „satelickich”  apelacji  sławnego St-
Emilion,  od którego dzieli  Montagne raptem kilka kilometrów i  strumyk Barbanne.  I  już jest  mniej
prestiżowo  i  taniej,  choć  podobne  gleby  gliniasto-wapienne.  Oprócz  pejzażu  łagodnych  pagórków
zatopionych w winnicach miejscowość szczyci się zabytkowym kościołem romańskim. Posiadłość Franc-
Baudron od 200 lat jest w rękach rodzinnych. Córka obecnego właściciela, Sophie Guimbertau zmieniła
uprawę winnicy na ekologiczną. Wino leżakowało i w kadziach stalowych i w beczkach. Ma dzięki temu
zarówno mocny bukiet owocowy, jak i nuty goździków; a na podniebieniu eleganckie, miękkie garbniki.
Pasuje do mięs pieczonych i duszonych.

CENA 15 zł / 50 ml 22 zł / 100 ml 30 zł / 150 ml 115 zł / 750 ml

TERRE DE TRINCI SAGRANTINO DI MONTEFALCO DOCG 2015

Kraj: Włochy, Region: Umbria, Apelacja: DOCG Sagrantino di Montefalco
Szczep: sagrantino
Rodzaj: wytrawne

Sagrantino to wiodąca odmiana lokalna z górzystej i malowniczej Umbrii. Krzepka i mocarna, a przy tym
szlachetna i  długowieczna.  Dlatego w najlepszym wydaniu z  okolic  Montefalco ma prestiżowy tytuł
DOCG.  Wino  spędziło  ponad  rok  w  beczce  i  pół  roku  w  butelce.  Ma  trwały  i  ewoluujący  bukiet,
przechodzący  od  leśnych,  drobnych  owoców,  po  nuty  korzenne  i  kakaowe.  Paleta  złożona,  oparta
o solidną konstrukcję garbników. Sagrantino gwarantuje potencjał dojrzewania minimum dziesięcioletni.
Dobre do dojrzałych serów lub ciężkich pieczeni.

CENA 21 zł / 50 ml 31 zł / 100 ml 40 zł / 150 ml 166 zł / 750 ml



GAROFOLI KERRIA LACRIMA DI MORRO D’ALBA DOC 2021

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, 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. Można podać do
prostych dań mięsnych, lub długo dojrzewających wędlin.

CENA 15 zł / 50 ml 22 zł / 100 ml 30 zł / 150 ml 106 zł / 750 ml

CHIMERA RISERVA MAREMMA TOSCANA IGT 2011

Kraj: Włochy, Region: Toskania, Apelacja: IGT Maremma Toscana
Szczep: cabernet sauvignon, merlot, sangiovese
Rodzaj: wytrawne

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. Świetnie sprawdzi
w połączeniu z duszonymi i grillowanymi potrawami na bazie czerwonego mięsa.

CENA 21 zł / 50 ml 31 zł / 100 ml 40 zł / 150 ml 166 zł / 750 ml

GAROFOLI AGONTANO RISERVA CONERO DOCG 2019

Kraj: Włochy, Region: Marche, Apelacja: DOCG Conero
Szczep: montepulciano
Rodzaj: wytrawne

Ankona, stolica regionu Marche, to duży port nad Adriatykiem. W przeszłości na tyle wzbogaciła się na
handlu, że biła własne monety! Waluta ta nazywała się właśnie agontano. Pod tym mianem kryje się
potężne  wino  z  wybranych,  najlepszych  gron  winnic  położonych  na  zboczu  góry  Conero,  stromo
opadającej  klifem  do  morza.  Czyste  montepulciano  po  fermentacji  długo  leżakowało  w  beczkach
z  francuskiego  dębu,  by  nabrać  elegancji  i  złożoności.  Minimum  18  miesięcy  w  beczkach  i  rok
w butelkach.  Trunek  treściwy  i  gęsty,  robi  wrażenie  skoncentrowanym,  bogatym bukietem.  Wśród
dojrzałej, słodkiej gamy owoców przodują wiśnie w eskorcie aromatów korzennych i waniliowych. Gładkie
taniny i siła świadczą o niezłym potencjale. Można podać do dobrych, twardych serów lub smacznej
pieczeni.

CENA 24 zł / 50 ml 38 zł / 100 ml 47 zł / 150 ml 181 zł / 750 ml



BORDON BON D'OR SŁOWEŃSKA ISTRIA 2016

Kraj: Słowenia, Region: Słoweńska Istria, Apelacja:
Szczep: cabernet sauvignon, merlot, refosco d'Istria
Rodzaj: wytrawne

Kupaż szczepów międzynarodowych merlot, cabernet sauvignon z udziałem lokalnego szczepu refosco.
Moszcz  maceruje  21 dni,  dzięki  czemu wino jest  bardzo skoncentrowane.  W kolejnym etapie  wino
dojrzewa aż 3 lata na osadzie drożdżowym w małych, używanych beczkach typu barrique. Barwa wina
ciemnorubinowa z ceglanymi refleksami. Bukiet bardzo intensywny, przywodzi na myśl dojrzałe ciemne
owoce,  dżem  śliwkowy,  paprykę,  skórę  i  tytoń.  Całość  wieńczą  wyrafinowane  taniny  i  przyjemna
kwasowość. Wino wymaga wcześniejszego otworzenia co pozwoli na wydobycie głębi aromatów.

CENA 21 zł / 50 ml 31 zł / 100 ml 40 zł / 150 ml 167 zł / 750 ml






