wina czerwone

Carmenere Reserva Aresti
APELACJA: Rapel Valley – Chile
SZCZEP: carménère
Głęboki ciemnoczerwony kolor. W nosie złożony bukiet łączący aromaty owoców
i przypraw, cynamonu, wanilii i kakao. W ustach pełne, ekstraktywne, bardzo dobrze
zrównoważone, z miękkimi taninami.
BUTELKA: 70 ZŁ / 15 CL: 17 ZŁ

Zinfandel Long Barn
APELACJA: California – USA
SZCZEP: zinfandel
Starzony w amerykańskim i francuskim dębie, klasyczny, kalifornijski zinfandel,
z aromatami leśnych owoców (jeżyna, malina), z nutą jasnych rodzynek i akcentem
wanilii. W ustach pełne ciała, łagodne, soczyste z posmakiem żurawiny, owoców granatu
i nutą majeranku.
BUTELKA: 74,99 ZŁ

Campo Marina Primitivo di Manduria
APELACJA: DOC Primitivo di Manduria – Italia
SZCZEP: primitivo
Ciemnorubinowy kolor z niuansami fioletu. Mocne aromaty dojrzałych wiśni i gotowanych
śliwek z nutą czekolady i wanilii. W ustach pełne, z bogactwem owocu, miękką, aksamitną
teksturą i delikatnym akcentem słodyczy na finiszu.
BUTELKA: 94,99 ZŁ

Castillo de Mendoza Reserva
APELACJA: Rioja DOCa – Hiszpania
SZCZEP: tempranillo
Wino o pięknej, rubinowowiśniowej barwie. Mocne aromaty dojrzałych owoców: jeżyn
i malin z nutami lukrecji, wanilii, cynamonu i kawy. W ustach mocna struktura oparta na
dobrze zintegrowanych garbnikach, z soczystym, długim bardzo aromatycznym finiszem.
BUTELKA: 114,99 ZŁ

EMBruIX DE vALL LLACH
APELACJA: Priorat DOCa – Hiszpania
SZCZEP: carignan, cabernet sauvignon, garnacha, merlot, syrah
Świetny przykład Prioratu z miękkością i elegancją wspartą na dobrej strukturze. Wino
zmysłowe z aromatami czerwonych owoców, lukrecji i kardamonu. Pełne, aksamitne,
z uderzającym owocem i wyważoną kwasowością. Winnice założyli, Kataloński pieśniarz
Lluis Llach (którego melodię piosenki L'Estaca wykorzystał Jacek Kaczmarski w utworze
„Mury”) i notariusz Eric Costa.
BUTELKA: 164,99 ZŁ

wszystkie butelki o pojemności 0,75 l

wina białe

Prosecco Belstar Brut
APELACJA: Prosecco Spumante DOC – Italia
SZCZEP: prosecco
Lekko wytrawne spumante od jednego z najbardziej znanych producentów w regionie.
Aromaty owoców (melon, gruszka) i kwiatów. W ustach eleganckie, lekkie, owocowe,
z delikatnym kwiatowym posmakiem.
BUTELKA: 74,99 ZŁ

Sauvignon Blanc Estate Sélection Aresti
APELACJA: Curicó Valley – Chile
SZCZEP: sauvignon blanc
Wytrawne wino o delikatnym jasnosłomkowym kolorze z zielonymi refleksami. W nosie
aromaty cytrusowe, głównie grejpfrut i cytryna, z wyraźnym akcentem ziół, trawy
i bukszpanu. W ustach świeże, łagodne, dobrze zrównoważone.
BUTELKA: 64,99 ZŁ / 15 CL: 17 ZŁ

Pinot Grigio voluntè
APELACJA: IGP Pinot Grigio delle Venezie – Italia
SZCZEP: pinot grigio
Wino o bladosłomkowej barwie z zielonkawymi refleksami. Aromatyczne z przyjemnymi
nutami kwiatów i cytrusów. Średniej budowy, orzeźwiające z dobrą strukturą i przyjemnym finiszem.
BUTELKA: 73,99 ZŁ

Chardonnay Long Barn
APELACJA: California – USA
SZCZEP: chardonnay
Typowe dla chardonnay aromaty cytrusów, jabłek i gruszek z delikatną nutą wanilii
i dębu. W ustach mocne smaki owocowe (morela, jabłko, banan), z akcentem masła,
wanilii i tostu.
BUTELKA: 84,99 ZŁ

Riesling Haus Klosterberg
APELACJA: Mosel – Niemcy
SZCZEP: riesling
Orzeźwiające wino o delikatnym bladozłotym kolorze. W nosie aromaty pigwy, mandarynek,
jabłek i rumianku z nutą krzemienną. W ustach soczyste, złożone, świeże i zrównoważone.
BUTELKA: 104,99 ZŁ

wszystkie butelki o pojemności 0,75 l

