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Wina białe
VINHO VERDE – Caves Campelo – PORTUGALIA / Minho........................... 60,Lekkie, zwiewne wino, doskonale odświeżające i gaszące pragnienie! W nosie nuty kwiatów, agrestu, cytrusów i migdałów. W ustach żywe, przyjemnie
perliste, dobra kwasowość.
VERDEJO LAMAN – Bodega Finca la Estacada HISZPANIA /
Kastylia............................................................................................................................... 60,Rdzennie kastylijski szczep, uznawany za jeden z najlepszych gatunków
w Hiszpanii. Świeży, owocowy aromat z nutą cytrusów. W ustach wyczuwalny smak ziół. Wino rześkie, dynamiczne, bardzo krągłe.
PINOT GRIGIO – Cantina Danese – WŁOCHY / Veneto.................................. 60,Klasyczne wino z północy Włoch. Lśniąca, żółta barwa, aromaty cytrusów,
jabłka i brzoskwini. W ustach wyczuwalna mineralność, dobra struktura,
delikatna kwasowość.
CHARDONNAY PRESTIGE – Domaine Preignes le Neuf – FRANCJA /
Langwedocja; beczka 6 miesięcy............................................................................ 75,Magazyn Wino: „Beczkowe, pękate Chardonnay pachnące wanilią, ananasem, mango i jabłkiem. Pełne soczystości, sporo świeżego owocu. Radosne
i sympatyczne”.
PICPOUL DE PINET – Chateau Castelnau – FRANCJA /
Langwedocja.................................................................................................................... 85,Brązowy Medal w konkursie winiarskim DECANTER 2015
Najlepsze Wino Numeru Magazynu Wino
Magazyn Wino: „Bardzo przyjemne, świeże, umiarkowanie masywne wino.
Delikatne nuty mandarynek i śliwek, ładna końcówka”.

WINO WEGAŃSKIE – bez filtrowania przy użyciu karuku (kleju rybiego),
żelatyny, kazeiny i białka z jajka.
WINO BIOLOGICZNE - wino wytworzone z gron powstałych w winnicy, w
której nie stosowano żadnych środków chemicznych.
UPRAWA RACJONALNA – prowadzona jest według zasad, gdzie naturalne mechanizmy biologiczne są wspierane przez racjonalne wykorzystanie
środków ochrony roślin, co jest potwierdzone certyfikatem

Wina czerwone
CABERNET FRANC HELLO WORLD – Bodega Finca la Estacada
HISZPANIA / Kastylia.................................................................................................... 70,Najlepsze Młode Wino z Hiszpanii” Konkurs w Madrycie 2015
Cabernet Franc to jeden z najbardziej niedocenionych szczepów, przez
wielu uznawany za ciekawszy niż jego potomek Cabernet Sauvignon.
Wino o bardzo pięknym aromacie owoców, smaku dojrzałych, czerwonych
i ciemnych, owoców, z lekką nutą konfitury oraz z niezwykle aksamitnymi
taninami. Zmysłowe, finezyjne wino o doskonałym balansie pomiędzy lekkością i solidną strukturą.
MALBEC OCHO Y MEDIO – Bodega Finca la Estacada
HISZPANIA / La Mancha.............................................................................................. 75,Nazwa wina OCHO Y MEDIO czyli 8,5 pochodzi od wysokości 850m na
której położona jest winnica, zwana „Winnicą w chmurach”. Te specyficzne
warunki powodują, że francuski szczep Malbec ujawnia wszystkie swoje
najlepsze cechy – piękną, ciemną barwę, nuty konfitury, jeżyny i czekolady.
Wino jest gęste, aromatyczne, z intensywnymi, ale przyjemnymi taninami.
PRIMITIVO – Cantina Danese – WŁOCHY / Puglia........................................... 75,Złoty Medal w Międzynarodowym Konkursie Win Berlin 2015
Eleganckie wino, skoncentrowane i esencjonalne. W nosie wiśnie, śliwki, czerwone owoce, nuty korzenne. Dzięki winogronom dojrzewającym
w południowym słońcu, wino jest silne, ekspresyjne i pełne. W ustach aksamitne, z delikatnymi taninami i ziołowo-owocowym posmakiem oraz
akcentem tytoniu.
PINOT NOIR - Domaine de Castelnau – FRANCJA / Langwedocja......... 75,Brązowy Medal w konkursie winiarskim DECANTER 2014
Magazyn Wino: „Odrobinę nowozelandzki w charakterze pinot, który swoim kompotowym nosem i słodyczą w ustach wyraźnie wskazuje na cieplejsze regiony. Soczysty, owocowy, o aromatach maliny, truskawki, cynamonu,
róży i wanilii. Słodycz jest w nim dobrze równoważona kwasowością.”
CABERNET SAUVIGNON / MERLOT PRESTIGE – Domaine Preignes
le Neuf – FRANCJA / Langwedocja - beczka 6 m-cy...................................... 75,Zapach lukrecji i fiołków. W ustach krągłe, aksamitne i świeże. Dobrze
zrównoważone, owocowe wino, z delikatnym posmakiem migdałów i subtelną nutą beczki. Wino świetnie oddające charakter regionu, pełne słońca
i radości.
Magazyn Wino: „Wino o zadziornym, południowym charakterze...”
TEMPRANILLO CRIANZA MARQUES DE LA MANCHA – Bodega Finca la
Estacada – HISZPANIA / Kastylia La Mancha - beczka 12 m-cy................ 85,Głęboki wiśniowy kolor. Intensywne i skoncentrowane. W nosie wyczuwalne aromaty owocowe, dojrzałe jeżyny i śliwki, a także nuta tostów, przypraw i odcieni ziemi. W ustach pełne, dojrzałe owoce, smak doskonale
podkreślony odpowiednią dawką beczki z amerykańskiego dębu, który
zapewnił przyjemną gładkość. Wino eleganckie, stężone, z wielką głębią
i długim finiszem.
GRENACHE/MOURVEDRE/SYRAH/CINSAULT - CÔTES DU RHÔNE BIO
Domaine de Fontavin – FRANCJA / Dolina Rodanu...................................... 90,Magazyn Wino: „Wino pachnące orzechami, wiśnią, maliną i jagodą, z nutą
aromatu drzewa sandałowego. W ustach słodki, południowy owoc, przyjemna soczystość.”

Wina Różowe
SYRAH ROSE OSE – Domaine de Castelnau
FRANCJA / Langwedocja...........................................................................................70,Srebrny Medal w Światowym Konkursie Win Różowych Cannes 2015.
Wino o lekkiej strukturze, świeżej kwasowości i przyjemnych owocowych
aromatach poziomek i czereśni. Orzeźwiające, doskonale gasi pragnienie.
Do picia samodzielnie lub w towarzystwie sałatek i lekkich potraw.

Wina Musujące
PROSECCO – Vini La Delizia – WŁOCHY / Veneto.........................................65,Bukiet intensywny, elegancki, z aromatami owocowymi. Usta świeże, lekkie, delikatnie cytrusowe, umiarkowana kwasowość. Niebywale “łatwopijalne” z długim, odświeżającym finiszem.
BLANQUETTE DE LIMOUX - Alain Cavailles
FRANCJA / Langwedocja......................................................................................... 100,Protoplasta szampana - pierwsze na świecie wino musujące, wyprodukowane przez benedyktynów w 1531r. Mnich Dom Perignon nauczył się produkcji i przeniósł ją do Szampanii, na ten wzór tworząc tam pierwszego
szampana. Blanquette de Limoux do dziś, przez wielu znawców jest uważane za wino ciekawsze niż szampan.
Magazyn Wino: “Cytryny w nosie, w ustach cytrynowa kwasowość, ładna
faktura, mineralne tło – smaczne, złożone, długie wino.”
DAN SPRITZ – Cantina Danese – WŁOCHY / Veneto.....................................60,Napój wytworzony na bazie Prosecco z dodatkiem alkoholu typu bitter
(np. Aperol). Doskonały jako aperitif, o pięknym, pomarańczowym kolorze
i smaku wynikającym z połączenia ziół i korzeni.

Selekcja Spot
Doskonałe wina serwowane w kieliszkach (150 ml.)
i karafkach (500 ml.); dostępne także w butelkach.

Wina białe
VIOGNIER - Domaine de Castelnau – FRANCJA / Langwedocja
Złoty Medal w konkursie winiarskim DECANTER 2014.
Nos mineralny, aromaty brzoskwini i gruszki, w smaku banany, owoce cytrusowe, brzoskwinia i mango. Mimo intensywnej owocowości w ustach
zrównoważone, w finiszu maślane i przyjemnie cytrynowe.
KIELISZEK............................................... 10,BUTELKA................................................. 75,-

KARAFKA............................................... 30,-

SAUVIGNON BLANC – Domaine Peras – FRANCJA / Langwedocja
Najlepsze Wino Numeru Magazynu Wino
Magazyn Wino: “Bardzo aromatyczne wino, z przewagą owoców cytrusowych, lekko trawiaste, świeże. W ustach podobnie: lekko, prosto, radośnie,
cytrusowo”.
KIELISZEK............................................... 10,BUTELKA................................................. 75,-

KARAFKA............................................... 30,-

Wina czerwone
SYRAH - Domaine de Castelnau – FRANCJA / Langwedocja
Brązowy Medal w konkursie winiarskim DECANTER 2014
Srebrny Medal w konkursie winiarskim DECANTER 2015
Magazyn Wino, grudzień 2014: „W aromatach drzewno-ziemiste syrah,
w ustach śliwka, goździk i rodzynkowy finisz. Sporo tu słodyczy…”
KIELISZEK............................................... 10,KARAFKA............................................... 30,BUTELKA................................................. 75,-

TEMPRANILLO Reserva – Caves Vidigal - PORTUGALIA / Lisbona
Określenie „Reserva” używane jest w Portugalii dla lepszych win,
z szczególnie dobrych latach, zwykle o wyższym poziomie alkoholu w porównaniu do innych win z danygo regionu.
Soczyste, owocowe wino, pełne leśnych akcentów, a także nut malin
i wiśni. W tle ciekawe akcenty mokrego tytoniu, pestek, korzeni i przypraw
egzotycznych. Taniny przyjemne, słodkawe.
KIELISZEK............................................... 10,BUTELKA................................................. 75,-

KARAFKA............................................... 30,-

Wina musujące
PROSECCO – Montelvini – WŁOCHY / Veneto (WINO Z KIJA)
Musujące wino z subtelnym, kwiatowym aromatem oraz akcentami mandarynek i grejpfrutów. Delikatny owocowy smak: gruszka, jabłko, cytrusy
oraz nuty kwiatowe. W ustach miękkie i łagodne, przyjemnie odświeżające.
KIELISZEK................................................. 8,-

KARAFKA............................................... 24,-

Wina konesera
Wybór najlepszych win, jakie można u nas skosztować.
Doskonałe zarówno dla koneserów, jak i na specjalne okazje.

Wina białe
CHABLIS – Domaine Eric et Emanuel Dampt
FRANCJA / Burgundia................................................................................................. 120,Klasyczne Chablis, eleganckie i intensywne. Bardziej surowe niż w pozostałych regionach Burgundii, północne warunki i wyjątkowe wapienne podłoże obdarzają miejscowe chardonnay specyficzną kwasowością i mineralnością. W nosie wyczujemy aromaty cytrusowe, brzoskwinię, a także lekką
nutę miętową. W ustach przyjemna owocowość, zrównoważona kwasowość, głębia, oraz subtelna miodowa słodycz.
SANCERRE – Domaine Les Chaumes
FRANCJA / Dolina Loary............................................................................................ 140,Sancerre to najbardziej znane Sauvignon Blanc. Wino żywe, orzeźwiające,
z charakterem i pełne energii. W zapachu ziołowe, z nutą mięty i paproci.
W ustach doskonała kwasowość, nienaganna struktura oraz urzekająca
mineralność i soczystość.

Wina czerwone
CHATEAUNEUF-DU-PAPE – Domaine Fontavin
FRANCJA / Dolina Rodanu....................................................................................... 180,Wino z winorośli w wieku 50 lat, z miejsca o specyficznym mikroklimacie,
doskonale nasłonecznionego. Bardzo niska wydajność (25 hl / ha) i wapienne gleby zapewniają winu teksturę o niezwykłej gęstości. W ustach żywe
i dynamiczne. Szeroki wybór szczepów przynosi wyjątkową równowagę.
Winogrona zbierane ręcznie oraz otoczenie winnicy przez nasadzenia tymianku, rozmarynu oraz sosny i dębu przynoszą śródziemnomorski smak
i charakter. Potężne wino, z pieprznymi garbnikami.
MALBEC – Bodega Monteviejo – ARGENTYNA / Mendoza........................ 180,Rubinowo-czerwona barwa z fioletowymi refleksami. Wino dojrzałe, skoncentrowane, gęste. W nosie wyraźnie wyczuwalne aromaty kwiatowe i nuty
przypraw oraz akcenty dojrzałych wiśni i tytoniu. Smak bardzo złożony,
z wyraźnymi, miękkimi taninami. W tle jagody, wanilia i tosty. Eleganckie,
wytworne wino dla amatorów mocnych wrażeń!
POMEROL – Chateau La Rose Montviel
FRANCJA / Bordeaux................................................................................................. 230,Legendarny region, legendarne wino. Jedno z najbardziej poszukiwanych
win na świecie. Niesamowita koncentracja i aksamitność. Tęgie, masywne,
o wysokim stopniu taniny i niespotykanej intensywności. Nuty kawy, karmelków i likieru wiśniowego.

