KARTA WIN
RESTAURACJI Hotelu UNIBUS **

CHAMPAGNE
PIPER HEIDSIECK CUVEE SUBLIME, FRANCE

75 CL

300 ZŁ

Smak: półwytrawny
Kolor: białe, musujące - Champange
Zaw. alkoholu: 12 %
Półwytrawny szampan najwyższej jakości. Bogaty, łagodny, witalny. Aromat
fiołków i suszonych owoców poprzedza ślady karmelu, lukrecji oraz dojrzałej
słodkiej gruszki. Te wrażenia dopełnia smak delikatnie karmelizowanego
ananasa i kruchych ciasteczek. Na finiszu wyczuwalne nutki łagodnych
przypraw, takich jak wanilia i cynamon. Do wszelkiego rodzaju dań.
Kompozycja 55% Pinot Noir, 15% Chardonnay i 30% Pinot Meunier

MARTINI ASTY D.O.C.G., WŁOCHY

75 CL

80 ZŁ

Smak: słodkie
Kolor: białe, musujące
Zaw. alkoholu: 7,5 %
Przyjemność zamknięta w butelce! Martini Asti jest słodkim winem musującym o
dominującej owocowej nucie. Wyśmienite na wszelkie okazje. Polecane jako
aperitif, do świeżych, słodkich owoców oraz deserów lodowych.

WINA CZERWONE
TORRES GRAN CORONAS, HISZPANIA

75 CL 90 ZŁ

Miguel Torres Gran Coronas Cabernet Sauvignon Reserva,
Penedes, Spain
Kolor: czerwony
Smak: wytrawne
Zaw. alkoholu: 14 %
Wyraźne aromaty owocowe - jeżyny, śliwki, czarna porzeczka, a także kawa.
Starannie, pomysłowo produkowane, dojrzewające w nowych i starych
beczkach, fermentuje w kadziach ze szlachetnej stali. Zwraca uwagę
przepiękną barwą wiśni z pobłyskiem mahoniu. Wino sporządzone ze
szczepów Tempranillo i Cabernet Sauvigon, równoważone jest za pomocą
15% domieszki Merlot, która odznacza się łagodnością.

ANTARES CARMENERE, CHILE

75 CL

50ZŁ

Valle Central
Kolor: czerwony
Smak: wytrawne
Zaw. alkoholu: 12,5 %
Carmenere wyprodukowane w Central Valley. Niezwykłe i pełne w smaku,
długie z delikatnymi taninami. Intensywna, rubinowa barwa z
charakterystycznymi aromatami ciemnych owoców oraz zapachem przypraw,
pieprzu z subtelnymi nutami wanilii oraz cynamonu.

RANCHO ZABACO, USA

75 CL 80 ZŁ

Creek Valley Chiotti Vineyard
Kolor: czerwony
Smak: wytrawne
Zaw. alkoholu: 15 %
Wino, które raz skosztowane pozostawia niezapomniane wrażenia. Wyraźny
smak przypraw oraz owoców jeżyny podkreśla lekko wyczuwalna nutka
czarnego pieprzu. Głęboki bukiet sprawia, że intensywne owocowe aromaty
kolejno otwierają się w kieliszku. Pochodzi ze słynnego regionu Sonoma w
Kalifornii i jest to obecnie najwyższy poziom win rodziny Gallo w Polsce.

RINCON DEL SOL, ARGENTYNA

75 CL 40 ZŁ

Rincon
Kolor: czerwony
Smak: półwytrawne
Zaw. alkoholu: 12 %
Argentyńskie wino czerwone, półwytrawne, posiada piękną, rubinową barwę
z fioletowymi refleksami, wino dla amatorów mocnych i wyrazistych smaków,
posiada charakterystyczny, korzenny aromat, w smaku na początku jest lekko
słodkawe, a następnie ujawniają się pikantne wpływy Shiraz. Szczepy
winogron: Shiraz (Syrah) i Malbec. Doskonałe do serów oraz pieczonego
mięsa.

CAVIGNON MERLOT, FRANCJA

75 CL 40 ZŁ

Castel Freres
Kolor: czerwony
Smak: półwytrawne
Zaw. alkoholu: 12,5 %
Półwytrawne czerwone wino, powstałe ze szczepu Merlot z którego tworzy
się wino, które jest znakomite do picia - łagodne dla podniebienia o
przyjemnym kolorze i lekko słodkim zapachu. Charakteryzuje się mocnym i
czystym aromatem owoców. Idealne jako aperitif, doskonałe do mięsa i
serów.

ZMORA, IZRAEL

75 CL 60 ZŁ

Kolor: czerwony
Smak: półsłodkie
Zaw. alkoholu: 12 %
Zmora to koszerne pólsłodkie wino rodem z Izraela, które wodzi na
pokuszenie młodzieńczymi zaletami szczepu Cabernet Sauvignon. W
pierwszym momencie wino daje przyjemne poczucie słodkości, a zaraz po
nim następuje wspaniała feeria smaków, która przywodzi świeże owoce leśne,
jagody, porzeczki, wiśnie oraz delikatne aromaty kwiatowe. Uwagę przykuwa
także ciężki, ciemny purpurowy kolor tego wina oraz jego łagodna
konstrukcja.

TASO REAL VDT CASTILLA, HISZPANIA

75 CL 40 ZŁ

Bodega del Saz, La Mancha
Kolor: czerwony
Smak: półsłodkie
Zaw. alkoholu: 12 %
Wino to hiszpańskie wino powstałe ze szczepu Tempranillo. Posiada
niezwykle interesującą barwę czereśni z fiołkowymi i niebieskimi refleksami.
Dzięki dojrzewaniu winogron w pełnym słońcu, wino ma przyjemną,
naturalną słodycz. W owocowym bukiecie aromatycznym dominują jeżyny
i śliwki. Wyczuć można również nuty lukrecji. W smaku jest lekkie i rześkie.
Ma przyjemny, długotrwały finisz. Doskonale pasuje jako aperitif oraz wino
deserowe. Należy podawać schłodzone.

KRYMWEIN CZERWINY KRYMSKI, UKRAINA

75 CL 45 ZŁ

Kolor: czerwony
Smak: słodkie
Zaw. alkoholu: 17,5 %
Gatunkowe, mocne, słodkie wino gronowe pochodzące z Ukrainy,
produkowane ze szczepów: Cabernet Sauvignon, Saperavi, Morastel,
Bastardo, Aleatico i innych. Wino o złożonym, owocowym, dojrzałym bukiecie
oraz pełnym, miękkim i harmonijnym smaku z nutą suszonych owoców.
Leżakowane przez minimum 3 lata w dębowych beczkach.

WINA BIAŁE
ANTARES CHARDONNAY, CHILE

75 CL 50 ZŁ

Central Valley
Kolor: białe
Smak: wytrawne
Zaw. alkoholu: 13,5 %
Wino o jasnym, żółtym kolorze z zieloną poświatą, przyjemnym kwiatowoowocowym aromacie.W ustach wyczuwalne nuty wanilii, moreli z kremowomaślanym tłem.
Wino produkowane w 100% z doskonale znanego szczepu Chardonnay.
Antares Chardonnay najlepiej komponuje się z owocami morza, białym
mięsem i sałatkami, doskonały jako aperitif.

VINA ESMERALDA CATALUNYA TORRES, HISZPANIA

75 CL

60ZŁ

Migual Torres, Penedes
Kolor: białe
Smak: wytrawne
Zaw. alkoholu: 11,5 %
Vina Esmeralda to wino, pochodzące z regionu Hiszpanii – Katalonii. Win
katalońskich nie należy wrzucać do jednego worka z winami hiszpańskimi.
Katalonia to bardzo niezależny region, mający swoje własne tradycje w
produkcji win. Katalońskie białe wina odznaczają się szczególnie świeżym i
orzeźwiającym bukietem owocowym. Posiada delikatny smak z wyraźną nutą
brzoskwini. Ma świeży bukiet aromatyczny, przypominający łąkę pełną
kwiatów. Świetnie nadaje się do ryb i białego mięsa.

SENORIO DE PANIZA, HISZPANIA

75 CL 40 ZŁ

Carinera
Kolor: białe
Smak: półwytrawne
Zaw. alkoholu: 13 %
Klarowana barwa wina pochodzi ze szczepu gron Macebeo. Aromatyczne
wino o zbalansowanej budowie. Świetne jako aperitif i do różnych dań z
drobi, makaronów i sałatek.

FINISTERRA, PORTUGALIA

75 CL 40 ZŁ

Kolor: białe
Smak: półsłodkie
Zaw. alkoholu: 12,5 %
Finisterra charakteryzuje się świeżym, owocowym aromatem, a jego smak jest
doskonale zbalansowany, dzięki delikatnej słodyczy osiąganej podczas
wyjątkowego, naturalnego procesu winifikacji. Wino wyprodukowane ze
szczepów: Antao Vaz, Perrum, Rabo de Ovelha i Siria.

TOKAJI ASZU 3 PUTTONYOS, WĘGRY

50 CL 40 ZŁ

Tokaj-Hegyalja
Kolor: białe
Smak: słodkie
Zaw. alkoholu: 13,5 %
To naturalne, wręcz deserowe wino powstało dzięki odpowiedniej kompozycji
starannie wyselekcjonowanych odmian winorośli uprawianych w regionie, dla
których charakterystyczna jest wysoka zawartość naturalnego cukru w owocu.
Piękna bursztynowa barwa oraz wykwintny smak słodkich rodzynek są
wyróżnikami tego oryginalnego wina, które leżakuje minimum 5 lat w
dębowych beczkach. Najlepiej smakuje w towarzystwie deserów oraz słodkich
dań.

WINO RÓŻOWE
ANTARES ROSE D.O. VALLE CENTRAL, CHILE
Vina Santa Carolina S.A.

75 CL

40 ZŁ

Kolor: różowe
Smak: wytrawne
Zaw. alkoholu: 12,5 %
Wino wyprodukowane w Chile, przez wiodącego producenta Vina Santa
Carolina obecnego na rynku winiarskim od 1875 roku. Świeże i jedwabiste
wino o jasnoróżowej barwie z charakterystycznymi cytrusowymi aromatami.
Wyprodukowane z winogron Cabernet Sauvignon. Dominują w nim
intensywne zapachy czerwonych owoców, truskawek i malin. Wino ma
niezwykle przyjemny finisz.Sugestie kulinarne: aperitif, potrawy rybne, sałatki,
grillowane białe mięso.

WINA
NA JEDEN RAZ
J.P. CHENET, FRANCJA

SUTTER HOME, KALIFORNIA

25 CL 20 ZŁ

187 CL 15 ZŁ

