Vaccaro IGT Sycylia Włochy
wino białe wytrawne		

BIO

szczep: Catarratto 70%, Zibibbo 30%

Wino o słomkowo-żółtej barwie. W bukiecie obecne aromaty owoców

85 zł.

tropikalnych, zwłaszcza mango. Zibibbo nadaje winu egzotyczne i kwiatowe
aromaty, zaś Catarratto nadaje winu świeżość i lekkość.

21 zł.

Doskonałe na upalne dni, polecamy do kozich serów i owoców morza.

Pratello Lugana DOC Lombardia Włochy
wino białe wytrawne		

szczep:Trebbiano 100% 				

		

BIO

Wino o słomkowej barwie z zielonymi refleksami. Bukiet przepełniony

kwiatowymi i owocowymi nutami, z delikatnym niuansem jałowca. W smaku
dominuje owocowość doskonale zharmonizowana z subtelną słodyczą.

120 zł.

Polecamy do przystawek, makaronów i ryb.

Pablo Claro Selection Chardonnay V.T. Castilla Hiszpania
wino białe wytrawne		

szczep: Chardonnay 100%

BIO

Wino o ciepłej, cytrynowo-żółtej barwie. Intensywny, złożony bukiet, o nucie
jabłka, brzoskwini, świeżego żółtego melona, zielonych ziół i tropikalnych
owoców. Całość elegancko uzupełnia drzewna nuta i wanilia.

79 zł.

Nieskomplikowane, przyjemne wino do lekkich dań i przystawek.

Cuvée Secrète Pays d’Oc IGP Langwedocja Francja
wino białe wytrawne		

szczep: Chardonnay 100%

BIO
nie zawiera siarczanów

Jasna barwa ze złotymi refleksami. Bukiet przepełniony aromatem tropikalnych
owoców. Na podniebieniu krągłe, gładkie i świeże. Wino zrównoważone,
o dobrej długości. Idealne do owoców morza, ryb i białego mięsa.

79 zł.

Polecamy także jako aperitif.

Cuvée Secrète Pays d’Oc Langwedocja Francja
wino czerwone wytrawne		

BIO
nie zawiera siarczanów

szczep: Merlot, Cabernet Franc

Wino o głębokiej, granatowej barwie. W smaku intensywne, z aromatem lukrecji,
czereśni i jeżyny. Polecamy do dziczyzny, czerwonego, grillowanego mięsa,
jagnięciny i intensywnych serów.

79 zł.

Pablo Claro Selección Castilla La Mancha Hiszpania
wino czerwone wytrawne

szczep: Graciano 50%, Cabernet Sauvignon 50%

BIO

Winogrona tego cuvée pochodzą z uprawy biodynamicznej. Na podniebieniu
duża owocowość, pojawiają się ciemne czereśnie, uzupełnione o dobrze
zintegrowaną wanilię i aromat beczki. W intensywnym smaku obecne

105 zł.

przyprawy, czarny pieprz i dojrzałe taniny. Doskonałe do wołowiny.

Vaccaro Nero d’Avola - Merlot IGT Sycylia Włochy
wino czerwone wytrawne		

szczep: Nero d’Avola 70%, Merlot 30%

Wino o intensywnej czerwonej barwie, z odcieniami granatu.

BIO

85 zł.

Dominuje aromat jagód. Pełne i dobrze zbudowane. Dzięki leżakowaniu

w beczce dębowej wino jest doskonale wyważone, bez agresywnych tanin.
Doskonale nadaje się do wszelkich czerwonych mięs.

21 zł.

Villa Trasqua Chianti Classico DOCG Toskania Włochy
wino czerwone wytrawne 		
					

szczep: 80% Sangiovese, 10% Merlot,
10% Cabernet Sauvignon

BIO

Rubinowy kolor mieni się fioletowymi odcieniami. Bogaty aromat z czerwonymi,
leśnym owocami i dojrzałymi wiśniami z pikantną nutą wanilii. Przyjemne na

120 zł.

podniebieniu z podkreślonymi taninami. Polecamy do dań mięsnych,

Vieux Ceps de Raymond AOC Cotes du Rhone Francja
wino czerwone wytrawne 		

szczep:Carignan 100% 		

BIO

			

Bukiet jak i smak tego wina są bardzo złożone. Wyraźnie obecny aromat pieprzu
i dojrzałych owoców - zwłaszcza wiśni i malin. Bardzo gęste, ziemiste,

125 zł.

z delikatną nutą dębu. Doskonałe do mocno przyprawionych mięs.

Rasteau AOC Cotes du Rhone Francja
wino czerwone wytrawne
			

szczep: Grenache 80%, Syrah 10%,
Mourvèdre 10%

BIO

Wino o ciemnej, granatowej barwie. Bogate w taniny. W smaku dominują

czereśnia i suszona śliwka. Eleganckie, dostojne, zachwyca złożonością.

Długie w smaku. Wino wymaga otwarcia dłuższą chwilę przed degustacją.

157 zł.

