K A R TA W IN

Wino czyni każdy posiłek uroczystością,
każdy stół wspanialszym,
każdy dzień bardziej udanym.
Andre L. Simon
Doskonale dopasowane wina dostarcza

Wino i jedzenie to nierozłączna para

Doskonale dopasowane
wina dostarcza:

Dobrze zestawione odkryją przed nami nowe kulinarne horyzonty. Odpowiednio
dobrane wino znakomicie dopełnia smak potraw. Oznacza to, że możemy bez
reszty oddać się przyjemności płynącej z jedzenia, a ta przecież jest najważniejsza.

W I N O M U S UJ ĄCE
Tenuta Sant ’Anna Prosecco Extra Dry ���������������������������������������
Włochy, DOC Prosecco

200 ml 

białe, wytrawne

27

zł

Jasny, słomkowy kolor. Aromaty akacji brzoskwiń i kwiatów gruszy. Łagodne i przyjemne
w smaku. Orzeźwiające i delikatne, z nutą owocową i przyjemną soczystością.
Polecamy do ryb i owoców morza

Prosecco Villa Delle Camelie Extra Dry �����������������������������������
Włochy, DOC

białe, półwytrawne

100 ml 
750 ml 

15
65

zł
zł

Jasny, słomkowy kolor z eleganckimi bąbelkami. Bukiet pełen aromatów miodu, kwiatów
oraz jabłek. W smaku delikatne, odpowiednio zbalansowane.
Polecamy do owoce morza i jako aperitif

WINA BIAŁE
Monterio Viura ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Hiszpania

białe, półwytrawne

100 ml 
750 ml 

12
55

zł
zł

Wino ma jasną, słomkową barwę i zapach świeżo ściętej trawy, orzechów i białych
kwiatów. Na podniebieniu ożywcze, z nutą brzoskwini, jabłek, cytrusów i szczyptą ziół.
Polecamy do ryb i warzyw

Viña San Juan Chardonnay-Verdejo-Viura ����������������������������
Hiszpania, DO La Mancha

białe, wytrawne

750 ml 

14
65

750 ml 

75

zł

750 ml 

85

zł

100 ml 

zł
zł

Hiszpańskie, świeże i bardzo owocowe wino o jasnym, cytrynowym kolorze
z zielonkawymi refleksami. W jego aromatach można wyczuć nuty jabłka, brzoskwiń
i tropikalnych owoców.
Polecamy do ryb i owoców morza

L a Baume L a Grande Olivette Chardonnay ���������������������������
Francja

białe, wytrawne

Wyśmienite francuskie wino o słomkowym kolorze z odcieniami zieleni oraz
intensywnych aromatach wanilii i zielonego jabłka. W smaku jest delikatnie karmelowe.
Polecamy do warzywa i kurczaka

Caliterra Sauvignon Blanc Reser va �����������������������������������������������
Chile, Valle Centaral

białe, wytrawne

Młode i bardzo świeże wino, w którym wyraźne kwiatowe nuty przenikają się
z aromatami białych brzoskwiń, przypraw i tropikalnych owoców. Wino dobrze
zbudowane, a jednocześnie delikatne i eleganckie.
Polecamy do ryb i białego mięsa

W I N A C Z E R WO N E
Monterio Tempranillo �������������������������������������������������������������������������������������
Hiszpania

czerwone, półwytrawne

100 ml 
750 ml 

12
55

zł
zł

Wino o pełnej czerwonej barwie ma intensywny aromat czerwonych owoców, nuty
orzechów i przypraw. Na podniebieniu słodki smak jeżyn i owoców, średnio mocne,
z przyjemnym finiszem.
Polecamy do owoców morza i serów

Santa Libera Merlot Cabernet Sauvignon �����������������������������
Włochy

czerwone, półwytrawne

100 ml 
750 ml 

13
60

zł
zł

Półwytrawne wino o pięknej rubinowej barwie oraz wyraźnie wyczuwalnych aromatach
czarnej porzeczki i owoców leśnych. Harmonijne w smaku, eleganckie, lekkie i bardzo
przyjemne w piciu.
Polecamy do serów i deserów

Marchesi del Salento Primitivo ����������������������������������������������������������
Włochy, IGT

czerwone, wytrawne

750 ml 

14
65

750 ml 

70

zł

750 ml 

75

zł

750 ml 

85

zł

750 ml 

95

zł

100 ml 

zł
zł

To wyśmienite włoskie wino ma wyjątkowa intensywną barwę. Jest dobrze
zbalansowane, a w jego smaku i aromacie można wyczuć delikatne nuty przypraw
i świeżej żurawiny.
Polecamy do potraw mącznych i sosów pomidorowych

Passo Sardo Cannonau di Sardegna ���������������������������������������������
Włochy

czerwone, wytrawne

Intensywnie granatowy kolor z fioletowymi refleksami. Wyczuwalne nuty dojrzałych
owoców, dżemu i jagód. Zrównoważona kwasowość i długi finisz.
Polecamy do czerwonego mięsa i wieprzowiny

Cacadu Cabernet Sauvignon-Shiraz ����������������������������������������������
Australia

czerwone, wytrawne

Głęboka, fioletowa barwa i aromat ciemnych owoców z ziołowym akcentem.
Wyczuwalna słodycz malin oraz subtelna cierpkość tanin
Polecamy do czerwonego mięsa, kaczki i gęsi

Caliterra Cabernet Sauvignon Reser va ������������������������������������
Chile, Colchagua

czerwone, wytrawne

Wino o fioletowoczerwonym kolorze i jasnych refleksach. W jego aromatach dobrze
wyczuwalne są jeżyny oraz śliwki, a także wanilia i subtelne nuty dębu. Dobro strukturo
tego wina gwarantuje przyjemne i długie wykończenie.
Polecamy do wołowiny i potraw mącznych

Viña Pomal Centenario Crianza ����������������������������������������������������������
Hiszpania, DO Rioja

czerwone, wytrawne

Głęboki wiśniowy kolor z fioletowymi refleksami. Bogaty, aromatyczny bukiet ciemnych
owoców i lukrecji z nutą wanilii oraz palonej kawy. Miękkie, zrównoważone i świeże na
podniebieniu z dobrą strukturą i łagodnymi taninami.
Polecamy do dziczyzny i serów

Doskonale dopasowane wina dostarcza

