KARTA WIN
MARTINI ASTI D.O.C.G., WŁOCHY

75

90

ML

ZŁ

Smak: słodkie
Zaw. alkoholu: 7,5 %
Kolor: białe, musujące
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.
DORATO BIANCO , WŁOCHY

75

30

ML

ZŁ

Smak: słodkie
Zaw. alkoholu: 10 %
Kolor: białe, musujące
Wino choć jest delikatne, pozostawia trwały i bardzo przyjemny posmak, potęgując
jednocześnie uczucie orzeźwienia.
Jako wino białe doskonale komponuje się z białymi mięsami, rybami, czy warzywami. Jest też
idealne do wznoszenia toastów, również podczas witania Nowego Roku.
TORRES GRAN CORONAS, HISZPANIA
Miguel Torres Gran Coronas Cabernet Sauvignon Reserva, Penedes,

75

100

ML

ZŁ

Smak: wytrawne
Zaw. alkoholu: 14 %
Kolor: czerwone
Wyraźne aromaty owocowe - jeżyny, śliwki, czarna porzeczka, a także kawa. Wino sporządzone
ze szczepów Tempranillo i Cabernet Sauvigon, równoważone jest za pomocą 15% domieszki
Merlot, która odznacza się łagodnością.
CONO SUR CARMENERE, CHILE

75

60

ML

ZŁ

Smak: wytrawne
Zaw. alkoholu: 13,5 %
Kolor: czerwone
Doskonałe czerwone wytrawne wino wytworzone z organicznych upraw
winogron szczepów Cabernet Sauvignon, Carmenere, posiadające certyfikat BCS
Oeko Garantie GmbH, Dzięki temu wino posiada intensywnie rubinowy kolor, zaś
w smaku wyczuwalne są nuty wiśni, malin i śliwek. Również przyjemny aromat
tytoniu i wanilii wino to zawdzięcza leżakowaniu w dębowych beczkach.
Spożywane od razu jest świeże, delikatnie owocowe i aromatyczne na
podniebieniu.
GRAN SELECTION CABERNET SAUVIGNON , HISZPANIA
Smak: półwytrawne
Zaw. alkoholu: 13,5 %
Kolor: czerwone
Gran Seleccion to czerwone, półwytrawne wino produkowane ze szczepu
Cabernet Sauvignon w hiszpańskiej Valencii. To dobrze zbudowane, krągłe i pełne
wino zachwyca rubinową barwą oraz owocowym bukietem z wyczuwalną na
podniebieniu nutą dojrzałych jeżyn i czerwonych porzeczek z akcentem czarnego
pieprzu.

75

60

ML

ZŁ

PANUL OAK CHARDONAY, CHILE

75

60

ML

ZŁ

Smak: wytrawne
Zaw. alkoholu: 13,5 %
Kolor: białe
Panul to białe, wytrawne wino produkowane z gron szczepu Chardonnay w chilijskiej dolinie
Colchagua. To intensywnie owocowe, bogate na podniebieniu wino zachwyca słomkowo-żółtą
barwą oraz aromatem egzotycznego mango i moreli z niuansem wanilii, uzyskanemu dzięki
leżakowaniu w beczkach z francuskiego dębu. Idealnie sprawdza się jako aperitif oraz
akompaniament dań na bazie drobiu, ryb, makaronów i sałat.

MEZZEK RED SEMI SWET MERLOT & CABERNET SAUVIGNON, BUŁGARIA

75

60

ML

ZŁ

Smak: półsłodkie
Zaw. alkoholu: 14,5 %
Kolor: czerwone
Wino czerwone półsłodkie, o rubinowej barwie, skomponowane ze szczepów
Merlot oraz Cabernet Sauvignon. W zapachu wyczuwalne nuty ciemnych
owoców, przypraw z odrobiną wanilii w tle. Wino w smaku łagodne z wyraźnie
zaznaczoną słodyczą, końcówka z nutami mokki i gorzkiej czekolady.
CALIFORNIA HILIS , USA KALIFORNIA

187

12

ML

ZŁ

Smak: półwytrawne
Zaw. alkoholu: 12,5 %
Kolor: czerwone
Wino gronowe wyprodukowane ze szczepu Ruby Cabernet. Jest to wino
dobrze zbudowane, wypełnione aromatem czarnej porzeczki i wanilii, o
długim i bogatym końcu. Idealnie smakuje do polędwicy wołowej lub
innych potraw z czerwonym mięsem.
Kolor: białe
Kalifornijskie wino gronowe wyprodukowane ze szczepu Chardonnay, w
którym wyczuwalne są subtelne tony gruszki i toffi. W smaku
orzeźwiające, z delikatnym posmakiem dębu i pinii. Polecane do sałatek,
drobiu i ryb.

CASTIZA TEMRANILLO , CASTIZA AIREN, HISZPANIA
Smak: wytrawne
Zaw. alkoholu: 10,5 %
Kolor: czerwone
Tempranillo jest hiszpańską odpowiedzią na cabernet sauvignon. Jest
szlachetną, rdzennie hiszpańską czerwoną odmianą będącą podstawą
wielu najlepszych win tego kraju. Oprócz ciemnego koloru i owocowego
charakteru tego wytrawnego typowego hiszpańskiego wina,
charakteryzuje się miękkością i ekskluzywnym smakiem.
Kolor: białe
Hiszpańskie, białe, wytrawne wino wyprodukowane ze szczepu
Airen. Jest szczególnie dobre do warzyw, sałatek, makaronów, dań
rybnych z ciemnym sosem i jest idealnym towarzyszem każdej imprezy
przy grillu.
Smak: Owocowy, Świeży, Pełny

250

15

ML

ZŁ

