Karta Win

SZAMPAN I WINA MUSUJĄCE

0,75 l 180,00 zł

Charles Montaine
Champagne Brut, Francja
Champagne Brut jest wytwarzany w 50% z gron Pinot Noir, 30%
Meunier i 20% Chardomnay . Wino o lekko złotym kolorze ze
świeżym aromatem owoców cytrusowych , jabłka i nutą tostów.
Delikatny, w smaku owocowy z nutą grejpfruta oraz dobrze
zrównoważoną kwasowością.

Borgo Gritti Prosecco
D.O.C. Prosecco, Włochy
Wino ma piękny jasno słomkowy kolor ze złotymi refleksami. Świeże, orzeźwiające z wyczuwalnymi w zapachu
owocami gruszki, brzoskwini i orzecha laskowego. W smaku
wyczuwalne nuty jabłek ,migdałów i brzoskwini.
0,75 l 70,00 zł

IL Lusio Cava Semi Seco
D.O. Cava, Hiszpania
Jasna, słomkowa barwa z zielonymi refleksami.
Aromaty bardzo świeże z jabłkiem, gruszką oraz suszonymi
orzechami. W smaku wyraźnie owocowe z delikatną nutą
słodyczy.
0,75 l 50,00 zł

WINA BIAŁE
Zantsi Chenin Blanc
Darling, RPA

0,75 l 45,00 zł

Wino o pięknym jasno żółtym kolorze ze złotymi refleksami. W zapachu pełne aromatów owoców tropikalnych.
W smaku owocowe z wyczuwalną nutą ananasa, grejpfruta
i brzoskwini.

13,00 zł
CONTE PARELLI Vino Bianco Medium Dry
Włochy

0,75 l 45,00 zł

Słomkowa barwa z zielonymi refleksami. Aromaty moreli,
białych winogron z nutą cytrusowej świeżości. W smaku
pełne dojrzałych owoców tropikalnych z delikatnym
słodkawym akcentem i przyjemnym finiszem.

SEPTIMO SENTIDO VERDEJO
D.O. Castilla, Hiszpania

0,75 l 55,00 zł

Jasnożółty kolor z zielonymi krawędziami. W nosie aromaty
brzoskwini z balsmiczną nutą i elementami świeżo ściętej
trawy. W ustach lekkie a jednocześnie trwałe i orzeźwiające.

Cala Verdeca del Salento
IGP Salento, Włochy
Wino o niezwykłej żółtej barwie. W aromatach eleganckie
nuty białych kwiatów oraz limonki. Usta świeże, mineralne,
z posmakiem owoców cytrusowych.
0,75 l 60,00 zł

Maetierra Libalis FRIZZ Muscat Blanc
I.G.P. Valles de Sadacia, Hiszpania

0,75 l 60,00 zł

Jasnożółty kolor, w nosie prawdziwa eksplozja wakacyjnych
aromatów tropikalnych owoców i cytrusowych nut.
Na podniebieniu przyjemna bąbelkowość, odświeżająca
usta, która razem z owocowym smakiem pozostawia
słodkie, tropikalne wykończenie.

WINA CZERWONE
Zantsi Cabernet - Merlot
Darling, RPA

0,75 l 45,00 zł

Wino wyprodukowane z winogron 55%Cabernet Sauvignon
i 45%Merlot . W zapachu mieszanka czarnej porzeczki
i jeżyny. W smaku pełne dojrzałych ciemnych owoców
z pikantną nutą. Delikatne taniny i długi przyjemny posmak.

13,00 zł
CONTE PARELLI Vino Rosso Medium Dry
Włochy

0,75 l 45,00 zł

Czerwona barwa z rubinowymi refleksami. Aromaty
czerwonych owoców z nutami jagód i wiśni. W smaku
pełne dojrzałych czerwonych i czarnych owoców z delikatną
słodkawą nutą i przyjemnym finiszem.

La Torre Primitivo
IGP Puglia, Włochy
Ciemno czerwona barwa daje wrażenie wina przesyconego
owocem. W smaku pełne jagodowych nut, bardzo konfiturowe. Wino układa się w ustach bardzo gładko.
0,75 l 60,00 zł

Estampa Reserva Carmenere / Malbec
Colchagua Valley Chile

0,75 l 60,00 zł

Wino zachwyca barwą rubinowej czerwieni z fioletowymi akcentami.
W nosie dominują czerwone owoce z przewagą wiśni, po chwili dołączają do nich nuty przypraw i ziół z odrobiną palonych ziaren kawy.
W ustach intensywne, pełne dojrzałych porzeczek przyprószonych
nutą przypraw. Całość wyśmienicie krągła i miękka, z doskonałą
równowagą między taninami i kwasowością, z niezapomnianym
wykończeniem.
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