Wino – jak daleko sięgnąć pamięcią,
towarzyszy nam w najbardziej doniosłych
i radosnych chwilach naszego życia.
Przez wieki towarzyszy cywilizacjom,
nowym kulturom, kolejnym władcom
i wszystkim tym, którzy odnajdują w nim radoość
życia.
W ostatnim dziesięcioleciu udowodniono
naukowo zdrowotne działanie wina
jako leku przeciwko chorobom
nowotworowym, układu krążenia,
wszelkim chorobom wirusowym czy otyłości.
Chcę zaprosić Państwa do krainy smaków
i barw wina, do zdobywania osobistych
doświadczeń z tym wyśmienitym trunkiem.
„ …bo cóż może być piękniejszego od
perlącego się w kieliszku
wina, przy blasku świecy …”
Na zdrowie …
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KARTA WIN

W INO MUSUJĄCE
PROSECCO DOC EXTRA DRY
MONTELVINI
GLERA
D.O.C. PROSECCO

W INA BI A ŁE

HISZPANIA

CUATRO RAYAS ORGANIC TEMPRANILLO
AGRICOLA CASTELLANA
TEMPRANILLO
D.O. RUEDA
HISZPANIA

Jasno-słomkowy kolor z dużą ilością drobnych bąbelków.
W zapachu bardzo aromatyczne z przewagą owoców
tropikalnych, jabłek i brzoskwiń. W ustach świeże, delikatne
z przyjemnym musowaniem. Doskonale zbalansowane
z zaznaczoną kwasowością. Doskonałe jako aperitiff.

Czysty cytrynowo-żółty kolor z zielonymi ref leksami.
W zapachu dominują aromaty owoców cytrusowych
oraz balsamicznych, typowych dla szczepu Verdejo. Na
podniebieniu świeże, aromatyczne i niebywale długie z lekko
kwiatowym zakończeniem.

Rubinowy kolor z purpurowymi krawędziami. W zapachu
dominują aromaty dojrzałych dzikich owoców z kokosowymi
akcentami. W ustach krągłe, pełne z doskonałym balansem
między taninami, a kwasowością. Finisz miękki, z długim
owocowym zakończeniem.

półwytrawne / semi-dry

wytrawne / dry

wytrawne / dry

WŁOCHY

80 zł (75 cl)

CUATRO RAYAS ORGANIC VERDEJO
AGRICOLA CASTELLANA
VERDEJO
D.O. RUEDA

W INA CZERWONE

W INA BI A ŁE
ESTIMULO MEDIUM DRY WHITE
BODEGAS VERDUGUEZ
AIRÉN
CASTILLA LA MANCHA

HISZPANIA

Błyszczący jasno-słomkowy kolor z zielonymi refleksami.
Bardzo wyrazisty owocowo-kwiatowy zapach. W ustach
świeże i delikatne z przyjemnym owocowym posmakiem. Wino
posiada miłą harmonię pomiędzy kwasowością, a słodkością.
półwytrawne / semi-dry

LOS SEÑORES BLANCO
VIÑEDOS Y BODEGAS ALDENUEVA
VIURA
VINO DE MESA

60 zł (75 cl)

HISZPANIA

60 zł (75 cl)

TERRA DI GAIA BLANCO
TERRA DI GAIA
TREBBIANO
VENETO

18 zł (15 cl)

15 zł (15 cl)

WŁOCHY

LOS SEÑORES TINTO
VIÑEDOS Y BODEGAS ALDENUEVA
TEMPRANILLO / GARNACHA
VINO DE MESA

HISZPANIA

Cudowne rubinowe wino z fioletowymi refleksami. W ustach
bomba owocowa, głównym motywem są ciemne owoce, jeżyny
i wiśnie. Doskonałe, codzienne wino.
wytrawne / dry

55 zł (75 cl)

TERRA DI GAIA TINTO
TERRA DI GAIA
MONTEPULCIANO
VENETO

WŁOCHY

Aromaty dojrzałych wiśni i jeżyn w połączeniu z przyprawami.
Na podniebieniu duża miękkość i delikatność. Wino krągłe
z długim, miękkim i owocowym zakończeniem.

półsłodkie / semi-sweet

60 zł (75 cl)

TERTULIA MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC
FATTORIA GIUSEPPE SAVINI
MONTEPULCIANO
ABRUZZO
WŁOCHY
Piękna, ciemnopurpurowa barwa, z wyraźnymi łzami
na ściance kieliszka. Dojrzałe słodkie owoce z przewagą
wiśni i czereśni. W ustach dość gładkie, smaczne, lekko
ekstraktywne. Przyjemnie ściągające. Dobry towarzysz mięsa.

półsłodkie / semi-sweet

wytrawne / dry

15 zł (15 cl)

ACANTO
CANTINE IONIS
PRIMITIVO
I.G.T. SALENTO

80 zł (75 cl)

16 zł (15 cl)

WŁOCHY

Ciemnoczerwony kolor z fioletowymi refleksami. Bogaty
owocowy aromat, w którym dominują ciemne owoce takie
jak jeżyny, czarna porzeczka oraz śliwka. Pełne ciała wino
z doskonałą budową i doskonałym zrównoważeniem smaków.
wytrawne / dry

W zapachu intensywne aromaty kwiatów, jabłek, gruszek oraz
owoców cytrusowych. Na podniebieniu delikatne, przyjemne,
wypełnione posmakiem złotych jabłek i owoców tropikalnych.
Wspaniałe, bardzo wszechstronne wino o ożeźwiającym
zakończeniu.
60 zł (75 cl)

70 zł (75 cl)

W INA CZERWONE

15 zł (15 cl)

Jasnożółty kolor z zielonymi refleksami. W smaku dominują
owoce tropikalne, ananas, cytrusy oraz nuty brzoskwiniowe
z delikatną nutą kwiatów.
wytrawne / dry

90 zł (75 cl)

90 zł (75 cl)

