Wina

białe

2020 RIESLING Winzer eG Ungstein

100 ml

wino białe wytrawne/dry

750 ml

10 zł
65 zł

NIEMCY, Palatynat, QbA.

Dominuje morela z lekką nutą cytrusów. Kwasowość umiarkowana,
dodająca świeżości. W ustach harmonijne i orzeźwiające.
Polecamy do duszonych ryb w sosie śmietanowym, do pasty z
duszonym białym mięsem, warzywami w łagodnych sosach, sałatek
warzywnych, różnych ciast, jako aperitif.

2020 SAUVIGNON BLANC Chaman BIO S.C. de Alpera
wino białe wytrawne/dry
HISZPANIA, Almansa, DO

100 ml
750 ml

12 zł
75 zł

Zapach dostojny, przyjemnie owocowy. Wyczuwalny zapach brzoskwini,
winogron, z delikatną nutą agrestu. W ustach gładkie, z subtelnym
owocem.
Polecamy do grillowanych ryb, sałatek, białego mięsa.

2020 PINOT GRIGIO A. Facchin
wino białe wytrawne/dry

100 ml

WŁOCHY, Veneto, DOC

750 ml

13 zł
80 zł

Aromat jasnych jabłek i delikatny niuans gruszki. Wino kremowe
w strukturze, bardzo łagodne. W finale subtelnie owocowe.
Polecamy do owoców morza, ryb, pasty, risotta z mięsem drobiowym,
sałatek warzywnych, jako aperitif.

Wina

białe

2020 FETEASCA REGALA Paparuda Recas
wino białe półwytrawne/medium-dry
RUMUNIA, Banat

100 ml
750 ml

10 zł
60 zł

Aromat delikatny, mocno owocowy. Dominują jasne owoce z wyraźną nutą
egoztyki. W ustach łagodne i przyjemnie owocowe, z dobrym smakowym
balansem.
Polecamy do dań serwowanych na ostro, ciast i deserów, jako aperitif.

2019 RIESLING Winzer eG Ungstein
wino białe półsłodkie/semi sweet
NIEMCY, Palatynat, QbA.

100 ml
1000 ml

10 zł
65 zł

Aromat intensywny z dojrzałymi białymi owocami. Wino pełne,
ekstraktywne, ale utrzymane w stylu świeżym, żywym.
Polecamy do ciasta drożdżowego z foie gras, kuchni azjatyckiej, sałatki
owocowej, jagnięciny z sosem curry, jako aperitif.

2020 Charleston Scheurebe Winzer eG Ungstein
wino białe naturalnie słodkie/sweet

100 ml

NIEMCY, Palatynat, QbA.

750 ml

12 zł
70 zł

Świeża słodycz jasnych owoców. Wyczuwalne mango, brzoskwinia i
dojrzałą morela. W ustach uwodzi rześka słodycz egzotycznych owoców.
Polecamy do dań serwowanych na ostro, deserów, ciast drożdżowych,
serów pleśniowych, jako aperitif.

Wino

różowe

2020 IU LUBESC Cramele Recas
wino różowe półsłodkie/semi sweet

100 ml

RUMUNIA, Banat

750 ml

10 zł
55 zł

(Cabernet Sauvignon)

Bukiet aromatyczny łagodny, z aromatem świeżej truskawki i poziomki.
W smaku orzeźwiająco-owocowe, łagodne.
Polecamy do jako aperitif, do sałatek, do ciast i deserów.

Wina

musujące
100 ml

PLEXUS Rose Adega do Cartaxo
wino różowe musujące wytrawne/dry

100 ml

PORTUGALIA, Tejo, VR

750 ml

10 zł
55 zł

Aromat truskawki, maliny. Świeże, orzeźwiające jasnymi, czerwonymi
owocami. Idealne na upalne dni.
Polecamy do sałatki owocowej, ciasta drożdżowego, deserów, kuchni
włoskiej podawanej na ostro, jako aperitif.

PROSECCO Frizzante Antonio facchin
wino białe półmusujące wytrawne/dry

100 ml

WŁOCHY, Wenecja Euganejska, DOC

750 ml

12 zł
70 zł

Pierwszy nos świeży, mocno owocowy. Dominują morela, mango i
delikatna nuta jabłka. W finale subtelnie owocowe.
Polecamy do owoców morza, ryb, pasty, risotta z mięsem drobiowym,
sałatek warzywnych, jako aperitif.

Wina

czerwone

2017 COUDEL MOR Classico Cartaxo
wino czerwone wytrawne/dry

100 ml

PORTUGALIA, Tejo, DOC

750 ml

10 zł
60 zł

Bukiet aromatyczny owocowy. Wyraźny zapach jagody, suszonej śliwki z
delikatną nutą dymną. W ustach subtelnie owocowe, gładkie, z dobrym
finałem.
Polecamy do makaronów z mięsnym sosami, gulaszu, jako aperitif.

2018 CARMENERE Roccolo A. Facchin
wino czerwone wytrawne/dry

100 ml

WŁOCHY, Veneto, IGT

750 ml

15 zł
95 zł

Aromat łagodny, ale wyraźny. Wyczuwalna jeżyna i mocna czarna
porzeczka. W ustach cieliste i krągłe. Dobrze wbudowany garbnik.
Polecamy do grillowanych potraw, zwłaszcza czerwonych mięs,
dziczyzny, twardych serów.

2019 PRIMITIVO Postapiana Cantine Paradiso
wino czerwone wytrawne/dry

100 ml

WŁOCHY, Apulia, IGP

750 ml

13 zł
85 zł

Aromat intensywny. Dominują ciemne owoce w tle z nutą czekoladowokawową. Wino gładkie, bez kantów, dobrej budowy.
Polecamy do serów, pieczonych lub grillowane wieprzowiny, roladek
wołowych, jagnięciny, jako aperitif.

Wina

czerwone
100 ml

2018 Raboso IGT Facchin
wino czerwone półwytrawne/medium-dry

100 ml

WŁOCHY, Veneto, IGT

750 ml

10 zł
65 zł

Aromat łagodny. Wyczuwalna zapach wiśni z delikatną nutą czarnej
porzeczka. W ustach bez kantów, z dobrą owocowością.
Polecamy do dojrzewających serów, pieczonego lub grillowanego
mięs, pizzy, jako aperitif.

100 ml

2020 DORNFELDER Winzer eG Ungstein
wino czerwone półsłodkie/semi sweet

100 ml

NIEMCY, Palatynat, QbA.

750 ml

10 zł
60 zł

Aromat wyraźny, intensywny. Dominują ciemne owoce z delikatną
korzenną nutą. W ustach przyjemna owocowa słodycz. Ciało średniej
budowy, wino łagodne w odbiorze.
Polecamy do deserów i ciast, do łagodnych serów, pieczonego lub
grillowanego drobiu, jako aperitif.

100 ml

2019 DACIA Reserve Cramele Recas
wino naturalnie czerwone słodkie/sweet

100 ml

RUMUNIA, Banat

750ml

10 zł
60 zł

Aromat mocno owocowy. W ustach dojrzała malina i owoce leśny.
Owocowa słodycz jest pełna, świeża i jakby kremowa. Wino z późnego
zbioru.
Polecamy do serów pleśniowych, ciast i deserów, jako aperitif.

