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Francuskie wina

Nie będzie nadużyciem stwierdzenie,
iż Francja wyznaczała i wyznacza sposób
myślenia o winie na całym świecie.
W karcie win szanującej się restauracji
czy na półkach winnych delikatesów nie
może zabraknąć klasyków z Burgundii czy
z ujścia Żyrondy. Obecnie Francja nie
jest ani największym, ani najbardziej
pożądanym producentem wina, jednak

zaczynamy nasz katalog od win francuskich, gdyż jest to ojczyzna szampana,
chablis, bordeaux oraz systemu apelacji
i klasyfikacji win. Bez Francji bylibyśmy
ubożsi o pojęcia terroir, premier cru,
grand cru, cuvée i wiele innych. Bogactwo
stylów, upodobanie niuansów, historia
i doświadczenie to bezsprzeczne zalety
francuskiego wina.

f
Champagne Colin to bardzo mały producent szampana. W 1997 roku bracia
Richard i Romain Colin opuścili lokalną spółdzienię, produkującą bazowe
wina dla wielkich domów szampańskich, i zaczęli działać na własny rachunek.
Winnicę prowadzą sami. Łącznie obejmuje ona 11 hektarów, z czego 80% to
parcele leżące w apelacjach Premier Cru i Grand Cru. Są specjalistami od chardonnay.
Oto 6 szampanów od braci Colin:

Champagne Colin
Grand Cru Millesime

AC Grand Cru Champagne

Champagne Colin
CuvÉe Alliance

AC Champagne

Dostępne
również
w butelce

1,5 l

Champagne Colin
Cuvée Blanche de Castille
Blanc de Blancs

AC 1er Cru Champagne

Szampania

Szampania

Wytrawne, białe, musujące

Wytrawne, białe, musujące

Wytrawne, białe, musujące

100% chardonnay

65% chardonnay, 35% pinot meunier

100% chardonnay

Colin

Colin

Colin

Winorośl uprawiana na działkach Grand Cru daje
winogrona o wyjątkowej jakości i mineralności. Wino jest robione tylko w najlepszych latach.
Cudownie mocne i eleganckie. Zachwyca złoty
kolor i urocze, małe pęcherzyki. Jest to wspaniały i wybitny cuvée z silną osobowością, rozwija się nutami kandyzowanych owoców, nugatu
i prażonymi migdałami.

6-8ºc
Cena netto: 229,90 zł

Złotożółty kolor, z bardzo drobnymi pęcherzykami. Rozwijający się aromat świeżego
masła i tytoniu miesza się z nutami cytryny
i herbatników. W ustach świeże, dobrze
zbudowane, o zrównoważonej kwasowości.

6-8ºc
Cena netto: 129,90 zł (z kartonikiem - 139,90 zł)

Szampania

Dostępne
również
w butelce

1,5 l

Czysta, jasnożółta barwa i delikatne, wydobywające się z wdziękiem bąbelki. W nosie delikatny zapach białych kwiatów łączy się z nutami owocowymi. Na podniebieniu wyraża
się delikatnym smakiem croissanta i masła.
Zaskoczy Cię swoją elegancją i lekkością.

6-8ºc
Cena netto: 149,90 zł (z kartonikiem - 159,90 zł)

f

Champagne Colin
Extra Dry

AC 1er Cru Champagne

Champagne Colin
RosĒ

AC 1er Cru Champagne

Cuvée PARALLÈLE Extra
Brut Blanc de Blancs

AC 1er Cru champagne

Szampania

Szampania

Szampania

Półwytrawne, białe, musujące

Wytrawne, różowe, musujące

Wytrawne, białe, musujące

100% chardonnay

85% chardonnay, 15% pinot noir

100% chardonnay

Colin

Colin

Colin

Piękna, żółta barwa i delikatnie wydobywające się bąbelki. Jego przyjemny i świeży
zapach przywodzi na myśl kwiatowe perfumy
i owoce cytrusowe w połączeniu z mineralnością. W ustach dobrze zaokrąglone, pozostaje w harmonii z nosem.

6-8ºc
Cena netto: 149,90 zł (z kartonikiem - 159,90 zł)

Głęboki różowy kolor oraz delikatna i kremowa konsystencja. Dominujący smak płatków dzikiej róży, brzoskwini i wiśni. Typowo kobiecy szampan. W ustach świeży i delikatny,
z jedwabistym smakiem. Daje żywe i kwaśne
wykończenie w aurze czarnej porzeczki
i agrestu.

8-10ºc
Cena netto: 169,90 zł (z kartonikiem - 179,90 zł)

Wspaniały szampan o niezwykle silnym
charakterze, z wyraźną mineralnością i wzmocnionym smaku Chardonnay.

8-10ºc
Cena netto: 149,90 zł

f
Domaine Gerard Tremblay to mała, rodzinna
winnica położona w Poinchy, w Burgundii. Gérard Tremblay wraz z żoną Hélène oraz synem
Vincentem nadzorują 34 ha winnic. Ich celem
jest oddanie jak najlepiej naturalności gron
chardonnay i terroir swoich parcel. Gerard żartuje, że jego wina są jak dzieci - każde inne, ale
każde też na swój sposób wyjątkowe. Oto trójka z nich:

Petit Chablis Tremblay

AC Petit Chablis

Chablis
CuvĒe HĒlĒne

AC Chablis

Chablis 1er Cru
CÔte de Lechet

AC 1er Cru Chablis

Burgundia

Burgundia

Burgundia

Wytrawne, białe

Wytrawne, białe

Wytrawne, białe

100% chardonnay

100% chardonnay

100% chardonnay

Gerard Tremblay

Gerard Tremblay

Gerard Tremblay

Chablis - chyba najbardziej popularne białe
wytrawne wino na świecie - pochodzące
z francuskiej Burgundii i produkowane
z odmiany chardonnay. Ma bladosłomkowy
kolor i mocno cytrusowy bukiet zapachowy.
W smaku wyraziste, mineralne, rześkie, o dobrze zbalansowanej kwasowości i przyjemnym
fiiszu.

7-9ºc
Cena netto: 59,90 zł

Cuvée Hélène to wino z francuskiej Burgundii.
Nie jest to jednak klasyczne chablis, gdyż
dojrzewa w nowej dębowej beczce przez
3 miesiące. Dzięki temu wino ma złotą barwę
i oleistą strukturę, na początku bukiet jest
delikatnie kwiatowy, dopiero po chwili pojawiają się wyraźne nuty dębowe i maślane.

CÔte de Lechet to mała apelacja we francuskiej
Burgundii. Gerard Tremblay do produkcji swojego 1er Cru używa gron z 40-letnich i starszych
krzewów. W kieliszku uwidacznia się słomkowożółta barwa, w nosie szeroka paleta aromatów:
brzoskwini, cytryny, skórki grejpfruta, mięty,
świeżych ziół i anyżu. Na podniebieniu jest
soczyste i przenikliwe, z wyraźnie cytrusowym,
acz dojrzałym finiszem.

10-12ºc

10-12ºc

Cena netto: 79,90 zł

Cena netto: 99,90 zł

E
CHÂTEAU CAPITOUL

Château Capitoul to wspaniałe miejsce, który leży
pomiędzy morzem a francuską garigą. Widok winnicy na tle doliny wtapiającej się w horyzont między
słonymi jeziorami i górami zapiera dech w piersiach.
Historia winnicy Château Capitoul sięga XIV wieku,
kiedy bywała wykorzystywana przez katedrę Narbonne, która nadała mu nazwę Château.
Idealnie położona w środkowej części największego
naturalnego miejsca w Langwedocji winnica produkuje wina najwyższej jakości, odzwierciedlające
najlepsze cechy "Appelation La Clape". W 2015 r.
Apelacja "La Clape" uzyskała status "Grand Cru",
dołączając do innych prestiżowych, uznanych na całym świecie francuskich apelacji.

CHÂTEAU CAPITOUL
CITADELLE

AOP La Clape

Langwedocja
Wytrawne, czerwone
45% syrah, 35% grenache noir,
20% carignan
Château Capitoul
Czerwone wytrawne wino leżąkujące
w beczce 12 miesięcy. Ma czerwony kolor
z rubinowymi refleksami. W nosie intensywny zapach czarnych owoców i wyrazistych przypraw. Wino jest bardzo krągłe,
orzeźwiające, o eleganckiej i złożonej
strukturze,
której jedwabiste taniny
mieszają się powoli z podpalanymi nutami czereśni i czarnych oliwek.

14-16ºc
Cena netto: 99,90 zł

CHÂTEAU
VILLERAMBERT
JULIEN - OPÉRA

AOC Minervois

CHÂTEAU
VILLERAMBERT JULIEN
Winnica Château Villerambert rozciąga się na powierzchni ponad 100 hektarów w AOP Minervois.
Starorzymskie ślady, które znaleziono wokół
nieruchomości, pozwalają wierzyć, że pierwsze winorośle w tym miejscu zostały zasadzone w IV wieku
naszej ery.
Według archiwów, Château Villerambert posiadał
winnicę już w 1231 roku. Od 1858 roku, 6 pokoleń
rodziny Julienów z powodzeniem prowadzi obiekt,
który jest częścią Vignobles Bonfils od 2014 roku.
Winnica składa się z mozaiki terroirów, nadającym
winom mineralny charakter. Położenie - pomiędzy
190 a 260 m nad poziomem morza - dodatkowo
przyczynia się do uzyskanej świeżości i złożoności
win.

Langwedocja
Wytrawne, czerwone
Grenache, syrah, carignan,
mourvèdre
Château Villerambert Julien
Opera zachwyca oko swoją błyszczącą
rubinową szatą. Złożone nuty owocowe truskawek, malin i jeżyn z nutą
przypraw świadczą o tym, że jest
to wino o ogromnym charakterze.
Aksamitne i eleganckie, o doskonałym
wyważeniu i wspaniałej owocowej
ekspresji.

14-16ºc
Cena netto: 39,90 zł

E
L'Esparrou

Château l'Esparrou został zbudowany w latach
1889-1891 przez duńskiego architekta Petersena. Od
dawna cieszy się wysoką renomą - już słynny "Przewodnik Podróżny do Francji" z 1813 r. sklasyfikował
ichniejsze wina wśród najlepszych w Roussillon.
W Château mieszkało wielu artystów, wśród których
byli rzeźbiarze (Maillol), malarze (Raoul Dufy) i poeci
(André Breton, Jean Cocteau). Także dziś artyści są
tu często spotykani na terenie wystaw, konferencji

L’Esparrou Grande
Reserve Chardonnay

IGP Pays d’Oc

i warsztatów. Zwiedzający mogą odkryć tamtejszą
historię, geografię, faunę i florę tego wyjątkowego
miejsca poprzez film "Esparrou, winnica wyspy".
Dzięki położeniu geograficznemu i klimatowi,
na który wpływają pobliskie Pireneje i Morze
Śródziemne, mozaika terroirów i mikroklimatów
w winnicach rodziny Bonfils pozwala każdej odmianie winorośli na rozwinięcie jej wyjątkowej osobowości, tworząc świeże, obfite i intensywne owocowe
wina.

L’Esparrou Grande
Reserve rosÉ

IGP Pays d’Oc

Langwedocja

Langwedocja

Wytrawne, białe

Wytrawne, różowe

100% chardonnay

Syrah, grenache

Château l'Esparrou

Château l'Esparrou

Wino o słomkowym kolorze z zielonymi refleksami.
Intensywne aromaty owoców pestkowych, tropikalnych i cytrusowych. W ustach bogata gładkość
oraz maślane i miodowe nuty.

6-8ºc
Cena netto: 26,90 zł

L’Esparrou Grande
Reserve cabernet
sauvignon

IGP Pays d’Oc

Głęboki różowy kolor ze świetlistymi różowymi
odblaskami. To różowe wino dla smakoszy oferuje w nosie aromaty świeżo zebranych czerwonych
owoców i wspaniałą równowagę między gładkością a świeżą owocowością w ustach.

6-8ºc
Cena netto: 26,90 zł

L’Esparrou Grande
Reserve merlot

IGP Pays d’Oc

Langwedocja

Langwedocja

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% cabernet sauvignon

100% merlot

Château l'Esparrou

Château l'Esparrou

Piękny, głęboki czerwony kolor z drobnymi,
świetlistymi refleksami. Ten cabernet sauvignon
tryska smakiem czerwonych i czarnych jagód,
uwydatnionym nutami przypraw i wanilii. Dobrze
zbudowane, pełne i owocowe.

Wino o rubinowym kolorze z purpurowymi odcieniami. Merlot o smakowitych aromatach dojrzałych czerwonych owoców. W ustach jedwabiste
taniny, w nosie nuty fiołków, delikatnych przypraw
i runa leśnego.

14-16ºc

14-16ºc

Cena netto: 26,90 zł

Cena netto: 26,90 zł

I
LE CASTELL

AOC Côtes du
Roussillon

Langwedocja
Wytrawne, czerwone
Carignan, grenache, syrah
Château l'Esparrou
Le Castell to wyjątkowe, krągłe wino,
pełne dojrzałych czerwonych i czarnych
owoców, z akcentami przypraw, wędzonki i wanilii, oferuje fantastyczne nuty
owoców i jest cudownie zbalansowane.

14-16ºc
Cena netto: 39,90 zł

GRAND CORBIER

Usytuowana w samym sercu regionu Corbières, niedaleko niewielkiej wioski Cruscades, winnica skryta
jest za murem, który otacza prawie jeden hektar
ziemi. Winogrona są rozdrabniane i miażdżone,
a następnie fermentowane w ściśle kontrolowanych
temperaturach, z długą maceracją, by uzyskać
maksymalną intensywność barwy i aromatu.
Wino dojrzewa w dębowych beczkach przez 9 do 12
miesięcy.

GRAND CORBIER
RESERVE CORBIERES

AOC Corbières

Langwedocja
Wytrawne, czerwone
Grenache, syrah, carignan,
Grand Corbier
Wino zdominowane przez grenache
i carignan, dwie uzupełniające się i
doskonale owocowe odmiany winorośli, z domieszką syrah, która na tej
unikalnej żwirowej glebie zawsze osiąga maksymalną dojrzałość, oferując
aromaty przypraw i wyjątkowych ziół
rosnących tylko na garrigue. Kolor
tego częściowo starzonego w beczkach
wina jest bordowy z rubinowymi
odblaskami. Aromat czerwonych jagód
i wiśni komplementują miękkie nuty
wanilii i lukrecji. Pełne, zrównoważone,
z subtelnymi, eleganckimi taninami,
które podbudowują jego wspaniałą
gładkość.

14-16ºc
Cena netto: 29,90 zł

E

Hiszpania
RÍas baixas

Ribeiro Sacra

Bierzo

Rioja

Ribera del
Duero

Toro

Monterrei

Navarra

Tierra
de león

Conca de
barbera

CariÑena
Terra
alta

Tarragona

Rueda
La mancha

Manchuela
Valencia

Ribera del
Guadiana

Alicante
ValdepeÑas
Bullas

Jerez
(sherry)

Malaga

hiszpańskie wina
Wydawać by się mogło, że klimat panujący na półwyspie Iberyjskim jest idealny
dla produkcji wina. Prawda nie jest tak
oczywista i jednoznaczna: upały, długie
okresy bezdeszczowe, wiosenne mrozy
oraz położenie winnic w terenach górzystych sprawiają, że - pomimo największego areału winnic - Hiszpania wcale nie jest
największym producentem na świecie.
Hiszpańskie winiarstwo znane nam jest
głównie z Cavy, Riojy oraz wielu ekonomicznych win stołowych. Dziś wybór mamy
znacznie większy: Ribera del Duero,
Toro, Rueda, Bierzo, Priorat, Jumilla,

Rias Baixas – to tylko kilka apelacji,
których znaczenie rośnie z roku na rok.
Dominują wina czerwone, w większości
lokalne szczepy, jak tempranillo, garnacha czy monastrell, ale wina białe choć w mniejszości - również pokazują klasę. Verdejo z Ruedy czy albarino z Rias Baixas są klasą samą w sobie.
Hiszpańską specjalnością jest wprowadzenie na etykiety oznaczenia długości
starzenia win – określenia roble, crianza,
reserva czy gran reserva odnoszą się
do czasu, jaki wino leżakowało w beczce
i butelce, zanim trafiło do sprzedaży.

e
Vinicola del Sarral Seccio

Vinicola del Sarral Seccio to średniej wielkości spółdzielnia
winiarska, posiadająca ponad 1000 ha winnic i produkująca
ponad 9 mln litrów cavy i win spokojnych rocznie. Główna piwnica położona jest w mieście Sarral - sercu apelacji Conca de Barbera - w odrestaurowanym 100-letnim budynku o klasycystycznej
architekturze. Cava wytwarzana jest tą samą metodą, co szampan - druga fermentacja, dzięki której wino musuje, zachodzi
w butelce. Różni się od szampana użytymi odmianami winorośli
oraz siedliskami winnic. Białe cavy powstają ze szczepów macabeo i parellada, natomiast do produkcji różowej producent używa ciekawej i autochtonicznej odmiany trepat. Z szerokiej oferty
producenta wybraliśmy dla was dwie etykiety cavy – Portell oraz
Villa Clara, o różnym poziomie cukru resztkowego, od skrajnie
wytrawnego Brut Nature, przez Brut i Semi Seco, aż po rzadko
spotykane Dulce.

Villa Clara
Cava Brut

DO Cava

Dostępne
również w wersji

magnum

Katalonia

1,5 l

Villa Clara
Cava Semi Seco

DO Cava

Katalonia

Wytrawne, białe, musujące

Półwytrawne, białe, musujące

65% macabeo, 35% parellada

65% macabeo, 35% parellada

Vinicola de Sarral Seccio

Vinicola de Sarral Seccio

Villa Clara Cava Brut to wytrawna - lecz nie ekstremalnie - wersja bąbelków z Katalonii, o bladosłomkowej barwie i aromatach jabłek i cytrusów.
Na podniebieniu orzeźwiająca, o delikatnych bąbelkach, z nienarzucającą się kwasowością. Idealna
na aperitif i do delikatnych dań deep-fry.

6-8ºc
Cena netto: 22,90 zł (Magnum 1,5 l - 57,90 zł)

Villa Clara
Cava Dulce

DO Cava

Półwytrawna, mocno owocowa wersja bąbelków
z Katalonii, o jasnozłotej barwie z zielonymi refleksami i aromatach jabłek, cytrusów oraz białych kwiatów. Na podniebieniu orzeźwiająca,
o delikatnych bąbelkach, okrągła, o posmaku kandyzowanych owoców.

7-9ºc
Cena netto: 22,90 zł

Villa Clara Cava
Semi Seco Rosado

DO CAVA

Katalonia

Katalonia

Słodkie, białe, musujące

Półwytrawne, różowe, musujące

65% macabeo, 35% parellada

100% trepat

Vinicola de Sarral Seccio

Vinicola de Sarral Seccio

Villa Clara Cava Dulce to słodkie wino o jasnozłotej barwie i aromatach dojrzałych jabłek,
cytrusów oraz miodu. Na podniebieniu intensywna, miodowa, o delikatnych bąbelkach. Idealna
do deserów.

6-8ºc
Cena netto: 22,90 zł

Villa Clara Cava Semi Seco Rosado to różowe, półwytrawne wino o bladoróżowej barwie i aromatach
malin, porzeczek i truskawek. Na podniebieniu
intensywnie owocowe, okrągłe, o słodkawym
finiszu.

6-8ºc
Cena netto: 22,90 zł

E
Portell Cava
Brut Nature

DO Cava

Portell Cava
Brut

DO Cava

Katalonia

Katalonia

Wytrawne, białe, musujące

Wytrawne, białe, musujące

60% macabeo, 40% parellada

60% macabeo, 40% parellada

Vinicola de Sarral Seccio
Portell Cava Brut Nature to najbardziej wytrawna
wersja bąbelków, o czystej, jasnożółtej barwie
i wyraźnych aromatach jabłek i cytrusów oraz delikatnej nucie drożdżowej. Na podniebieniu wyrazista, przyjemnie musująca, o dobrym balansie
między kwasowością a owocowością.

6-8ºc
Cena netto: 24,90 zł

Portell Cava
Semi Sec

DO Cava

Vinicola de Sarral Seccio
Portell Cava Brut to wytrawne wino o czystej,
jasnożółtej barwie i wyraźnych aromatach jabłek
i cytrusów oraz nucie kwiatowej. Na podniebieniu dystyngowana i elegancka, o delikatnych bąbelkach i posmaku ziołowym.

6-8ºc
Cena netto: 24,90 zł

Portell Cava
Brut Rosado

DO Cava

Katalonia

Katalonia

Półwytrawne, białe, musujące

Wytrawne, różowe, musujące

60% macabeo, 40% parellada

100% trepat

Vinicola de Sarral Seccio

Vinicola de Sarral Seccio

Portell Cava Semi Seco to półwytrawne wino
musujące o jasnym, bladożółtym zabarwieniu.
Mocno aromatyczne, w nosie dominuje jabłko
i melon. Na podniebieniu dobrze zrównoważone,
z każdym łykiem zapewniające świeżość
i orzeźwienie.

6-8ºc
Cena netto: 24,90 zł

Portell Blanco
Semi Dulce

DO Conca de Barbera

Portell Cava Rose Brut to wino o lśniącej i czystej
różowej barwie. W nosie mocne aromaty czerwonych
owoców, głównie malin. Na podniebieniu bardzo
aromatyczne, o mocnym owocowym smaku i trwałym
finiszu.

6-8ºc
Cena netto: 24,90 zł

Portell Tinto
Seleccion

DO Conca de Barbera

Katalonia

Katalonia

Półsłodkie, białe

Półwytrawne, czerwone

macabeo, parrelada

40% tempranillo, 30% cab. sauv., 30% merlot

Vinicola de Sarral Seccio

Vinicola de Sarral Seccio

Niezobowiązujące i proste wino, o jasnosłomkowej
barwie z zielonymi refleksami i intensywnych owocowych aromatach, głównie dojrzałego jabłka, ale
też melona i owoców tropikalnych. Na podniebieniu
jest soczyste, delikatne, pełne owocu, dobrze zbalansowane, z wyraźnym słodkim akcentem.

7-9ºc
Cena netto: 21,90 zł

Ma nasyconą rubinową barwę oraz intensywne, świeże nuty owoców i runa leśnego.
Na podniebieniu gładkie, krótkie, lecz szerokie,
z wyraźnie pikantnym posmakiem, o mocnej
owocowości i bardzo delikatnej kwasowości,
z okrągłym finiszem.

12-16ºc
Cena netto: 21,90 zł

S
E
Bodegas Ibanesas

Bodegas Ibanesas położona jest na południowym
wschodzie regionu Kastylia – La Mancha, w okolicach
Albacete. To nowoczesna, duża, stosunkowo młoda winnica, specjalizująca się w produkcji podstawowych, acz ciekawych win. Dzięki prężnemu
rozwojowi firmy inwestycje w najnowocześniejsze
techniki winifikacji nie stanowią problemu. Pomimo
ogromnej skali i różnorodności produkcji, pracującym tam winemakerom udaje zachować się
stabilną jakość win. Jellybean z Bogedas Ibanesas
to idealna propozycja dla tych, którzy cenią sobie
mocno owocowe, okrągłe, nowoczesne i niezobowiązujące wina.

Jellybean
Cabernet Sauvignon

VdT Castilla

Jellybean
Red Wine Blend

VdT Castilla

Jellybean
Moscato rosado

VdT Castilla

Kastylia - Leon

Kastylia - Leon

Kastylia - Leon

Półwytrawne, czerwone

Półwytrawne, czerwone

Półsłodkie, różowe

100% cabernet sauvignon

tempranillo, cab. sauvignon, merlot

Moscato, syrah

Bodegas Ibanesas

Bodegas Ibanesas

Bodegas Ibanesas

Wino ma czerwoną barwę z fioletowymi refleksami. W nosie klasycznie owocowe –
czarna porzeczka, jagoda, malina, na podniebieniu ukazuje bogaty i skoncentrowany
smak jeżyn, konfitury i lukrecji. Charakteryzuje się miękkimi taninami, a na finiszu nutami
goździków i tytoniu.

Ma ciemnowiśniowy kolor i mocny bukiet
owocowy. Pachnie świeżo zebranymi malinami, wiśniami, ale też likierem porzeczkowym.
W smaku aromatyczne, miękkie, ale treściwe,
z początku mocno owocowe, aby przy finiszu
ukazać nuty czekolady, przypraw i runa leśnego.

14-16ºc

14-16ºc

Cena netto: 22,90 zł

Cena netto: 22,90 zł

Ma pasteloworóżową barwę, pachnie intensywnie dojrzałymi truskawkami i malinami. Na podniebieniu dobrze zbalansowana słodycz, z posmakiem czerwonych
owoców, a także brzoskwini i moreli.

6-8ºc
Cena netto: 22,90 zł

E
Bodegas Paniza to solidna
piwnica z hiszpańskiej Aragonii,
produkująca
w
większości młode, rześkie i nieskomplikowane wina. Winnice zlokalizowane są w apelacji DO
Cariñena, z których pochodzi
szczep carignan. Historia produkcji wina na tych terenach sięga jeszcze czasów fenickich. Już wówczas
odkryto wiele pozytywnych warunków dla wzrostu
winorośli, takich jak jakość gleby i umiarkowany
klimat. Producent gospodaruje na ponad 2500 ha,
uprawiając wiele odmian winorośli (macabeo, chardonnay, tempranillo, garnache, merlota czy carignan). W naszej ofercie znajdą Państwo cztery etykiety od Bodegas Paniza:

Colina
Chardonnay

DO CariÑena

Colina
Garnacha

DO CariÑena

Aragonia

Aragonia

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

100% chardonnay

100% garnacha

Bodegas Paniza

Colina Chardonnay to białe, wytrawne wino pochodzące z hiszpańskiej Aragonii. Powstaje z gron
chardonnay, które dość rzadko występują w hiszpańskich winnicach. Charakteryzuje się jasnozłotą barwą, w nosie dominuje mocny aromat świeżych jabłek oraz majowej, kwiecistej
łąki. W smaku delikatne, aksamitne, z dobrą strukturą i kruchością.

Bodegas Paniza

Powstaje z gron Garnacha, z krzewów co najmniej 50-letnich, w gorącej apelacji Cariñena.
W kieliszku ma żywą, bordową barwę, z fioletową obwódką. W nosie głównie dojrzałe
owoce, a także wędzona śliwka. Na podniebieniu
wino jest pełne, soczyste, mocno owocowe, z delikatnie zarysowanymi miękkimi taninami na
finiszu.

7-10ºc

12-15ºc

Cena netto: 15,90 zł

Cena netto: 15,90 zł

Delicia Macabeo
Semi Seco

DO CariÑena

Delicia Tempranillo
Garnacha Semi Seco

DO CariÑena

Aragonia

Aragonia

Półwytrawne, białe

Półwytrawne, czerwone

100% macabeo

60% tempranillo, 40% garnacha

Bodegas Paniza

Bodegas Paniza

Delicia Macabeo powstaje z gron popularnego
w Hiszpanii szczepu macabeo. Kolor ma słomkowy, z zielono-złotymi odcieniami. W nosie wyczuwalne aromaty zielonych jabłek, ananasa czy
migdałów. W smaku jest delikatne, świeże, podkreślone umiarkowaną słodyczą i owocowością
na finiszu.

7-9ºc
Cena netto: 16,90 zł

Wino gronowe, czerwone półwytrawne, o ciemnowiśniowej barwie ze złotymi refleksami. Charakteryzuje się świeżością, solidną strukturą i intensywnym
aromatem dojrzałych owoców, lukrecji i fiołków.
W ustach długo utrzymujący się owocowy finisz.
Doskonale pasuje do past i czerwonego mięsa.

14-16ºc
Cena netto: 16,90 zł

E

Ostatnie 30 lat to dla Bodegas Navarro Lopez
okres szybkiego rozwoju. Z niewielkiej winnicy
stał się trzecim co do wielkości producentem
w apelacji DO Valdepenas, kupując również winnice
i całe bodegi w apelacjach DOC Rioja, DO Rueda,
czy DO Ribera del Duero. Pomimo tak szybkiego
wzrostu oraz faktu, że dziś 60% wina trafia na eksport, nie zapomniano o korzeniach, rodzinnym
charakterze winnicy i przywiązaniu do jakości. Wybór
nie był łatwy; cieszymy się zarówno z win codziennych, jak i z perełki w koronie Navarro Lopeza – Riojy
z Bodegas Valoria.

Finca La Pica
Viura

DOc Rioja

Finca La Pica
Tempranillo

DOc Rioja

La Rioja

La Rioja

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

100% viura (macabeo)

100% tempranillo

Bodegas Valoria

Bodegas Valoria

W kieliszku uwidacznia się słomkowy kolor, jasny
i czysty. W nosie intensywne aromaty białych
owoców (jabłka, gruszki i ananasa) i świeżych ziół.
W ustach jest mięsiste i świeże, o czystym posmaku
i wyważonej kwasowości.

Finca La Pica Tempranillo to młode wino dojrzewające w kadzi stalowej. W kieliszku ma wiśniową
barwę z odcieniami granatu. W nosie ukazuje aromaty dojrzałych, słodkich owoców i przypraw. Na
podniebieniu jest okrągłe, harmonijne i zwarte,
z owocowym finiszem.

9-11ºc

14-16ºc

Cena netto: 34,90 zł

Cena netto: 34,90 zł

Finca La Pica
Crianza

DOc Rioja

Finca La Pica
Reserva

DOc Rioja

La Rioja

La Rioja

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% tempranillo

100% tempranillo

Bodegas Valoria

Bodegas Valoria

Finca La Pica Crianza dojrzewa w beczkach przez
18 m-cy. Ma wiśniowo-czerwony kolor z odcieniami granatu. W nosie wyczuwalne są aromaty kandyzowanych owoców. Na podniebieniu jest eleganckie i dobrze zrównoważone,
o smaku dojrzałych owoców, na finiszu dość ostre.

16ºc
Cena netto: 39,90 zł

Finca La Pica Reserva dojrzewa w beczkach
przez 4 lata. Wino ma rubinową barwę, w nosie
ostre aromaty owoców w likierze i świeżo
palonej kawy. Na podniebieniu intensywne, długie, eleganckie, w finiszu nuty korzenne. Przed
podaniem należy je dekantować.

16-18ºc
Cena netto: 56,90 zł

E
Viejo Marchante Tempranillo

Viejo Marchante Verdejo

DO ValdepeÑas

DO ValdepeÑas

Kastylia – La Mancha

Kastylia – La Mancha

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

100% verdejo

100% tempranillo

Bodegas Navarro Lopez
Viejo Marchante Verdejo to młode, białe, wytrawne wino o czystej, jasnożółtej barwie z zielonymi refleksami. W nosie aromaty
gruszki i owoców tropikalnych, suszonych ziół oraz kwiatów. Na
podniebieniu soczyste, delikatne i świeże, o przyjemnie zbalansowanej kwasowości.

Bodegas Navarro Lopez
Viejo Marchante Tempranillo to młode, czerwone, wytrawne wino, dojrzewające w kadziach stalowych. W kieliszku ukazuje wiśniową barwę
z fioletowymi refleksami. W nosie - bogate w aromaty czarnej porzeczki,
wiśni i truskawek. Na podniebieniu jest dobrze zaokrąglone, dość
zielone, ze słodkimi taninami.

13-16ºc

7-10ºc
Cena netto: 20,90 zł

Cena netto: 20,90 zł

Viejo Marchante Garnacha

Viejo Marchante Barrica

DO ValdepeÑas

DO ValdepeÑas

Kastylia – La Mancha

Kastylia – La Mancha

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% garnacha

100% tempranillo

Bodegas Navarro Lopez
Viejo Marchante Garnacha to młode, czerwone, wytrawne wino,
dojrzewające w kadziach stalowych. W kieliszku ma purpurowy
kolor z granatowymi refleksami. W nosie prezentuje aromat
lukrecji i dzikich jagód z lekką nutą mineralną. Na podniebieniu
jest dobrze wyważone i zaokrąglone, świeże i gładkie.

Bodegas Navarro Lopez

Viejo Marchante Baricca to wino delikatnie „muśnięte” dębem –
dojrzewa w beczkach przez 3 miesiące. W kieliszku wiśniowo-fioletowe, błyszczące, o aromatach truskawek, porzeczek i karmelu. Na podniebieniu dobrze zrównoważone z gładkimi taninami
i przyjemnym, nie za długim finiszem.

13-16ºc

16-18ºc

Cena netto: 20,90 zł

Cena netto: 24,90 zł

Viejo Marchante Crianza

Viejo Marchante reserva

DO ValdepeÑas

DO ValdepeÑas

Kastylia – La Mancha

Kastylia – La Mancha

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% tempranillo

100% tempranillo

Bodegas Navarro Lopez

Viejo Marchante Crianza dojrzewa przez 6 miesięcy w dębowych
beczkach. W kieliszku ukazuje nam wiśniową barwę, w nosie słodkie
owoce - truskawka i porzeczka - oraz wanilia i przyprawy. Na podniebieniu dobrze zrównoważone, dość długie. Viejo Marchante
Crianza jest bardzo uniwersalne – dobre solo, ale też do posiłku.

Bodegas Navarro Lopez
Viejo Marchante Reserva to wino dojrzewające przez 12 miesięcy
w dębowych beczkach. W kieliszku jest intensywnie rubinowe, ciemniejące przy krawędziach. W nosie dość ostre, jeżynowo – śliwkowe,
z nutą przypraw. Na podniebieniu gładkie, dojrzałe, dość długie.

16-18ºc

16-18ºc

Cena netto: 28,90 zł

Cena netto: 32,90 zł

CaÑada Blanco

pojemność

5 litrów

VdT Castilla

Kastylia-La Mancha

CaÑada Tinto

pojemność

5 litrów

VdT Castilla

Kastylia-La Mancha

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

100% macabeo

100% tempranillo

Bodegas Navarro Lopez

Kolor ma słomkowy, ze złotymi refleksami.
W nosie brzoskwinie, skórka z cytryny, zioła
i świeżo skoszona trawa. Ostra kwasowość łączy się
z lekkim "musowaniem", dając wrażenie odświeżenia i aromatyczny, przyjemny finisz.

7-9ºc
Cena netto: 64,90 zł

Bodegas Navarro Lopez

Caῆada Tinto to delikatne wino o kolorze jasnej wiśni z fioletową obwódką. Pachnie jagodami, borówkami i jeżynami,
z nutą kawy i kakao. W smaku gładkie, delikatne taniny równoważą kwasowość, a finisz jest owocowy i nieagresywny. Pasuje
do dojrzałych serów, wędlin i mięs pieczystych.

14ºc
Cena netto: 64,90 zł

E
Familia Monje Amestoy

Familia Monje Amestoy to winnica z apelacji DOC Rioja
o powierzchni 32 ha. Piwnica znajduje się w miasteczku
Elciego. Florentino Martinez Monje – głowa rodziny –
to zapalony pasjonat terroir subregionu Rioja Alavesa.
Korzysta zarówno z rodzinnych tradycji produkcji wina,
jak i współczesnej wiedzy enologicznej. Wina Luberri
oddają pasję ich twórcy w każdym kieliszku, co ma
również odzwierciedlenie w wysokich notach winnych
krytyków z całego świata.

Luberri Zuri

DOc Rioja

Luberri Joven

DOc Rioja

La Rioja

La Rioja

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

80% viura, 20% malvasia

95% tempranillo, 5% viura

Familia Monje Amestoy
Luberri Zuri to biała, wytrawna propozycja Familia Monje
Amestoy. Powstaje w 80% z szczepu viura oraz w 20% ze szczepu
malvasia. Wino jest jasnozłote z zielonymi refleksami, pachnie
wyraziście jabłkami i ziołami. W ustach świeże, szerokie, z dobrze
zrównoważoną kwasowością, okrągłe.

Familia Monje Amestoy
Luberri Joven to młode, czerwone, wytrawne wino z hiszpańskiej
Riojy. W kieliszku wiśniowe, delikatnie pieniące się przy krawędzi,
w nosie aromat owoców leśnych i kwiatów. W ustach orzeźwiające, mięsiste, o dobrej strukturze, kusząco owocowe.

12-15ºc

8-10ºc
Cena netto: 33,90 zł

CEPAS VIEJAS

DOC Rioja

Cena netto: 37,90 zł

Luberri Seis

DOc Rioja
La Rioja

Wytrawne, czerwone
La Rioja
Wytrawne, czerwone
100% tempranillo
Familia Monje Amestoy
Bardzo intensywne, doskonale wyważone wino
o wiśniowej barwie. Na podniebieniu czuć mocne
nuty owoców, drewna i przypraw. Przyjemne
w ustach i zwieńczone długim finiszem wino. Pasuje
do czerwonego mięsa, steków i dziczyzny.

100% tempranillo
Familia Monje Amestoy

Luberri Seis dojrzewa przez 6 m-cy w beczce z dębu amerykańskiego - wszak
nazwa zobowiązuje, "seis" po hiszpańsku znaczy "sześć". Wino ma ciemnobordową barwę z fioletowymi refleksami, pachnie czerwonymi i czarnymi
owocami z lekką nutą wędzonki. W ustach pełne, dobrze zbudowane,
o dobrym balansie pomiędzy owocowością a posmakiem tanin.

14-16ºc
Cena netto: 42,90 zł

MONJE AMESTOY

DOC Rioja
La Rioja

Wytrawne, czerwone
90% tempranillo, 10% inne szczepy
Familia Monje Amestoy
Połyskujące czerwienią wino o wiśnioworubinowej barwie. W nosie
balsamiczne, z waniliowymi i pikantnymi nutami, uzupełnione
posmakiem owoców leśnych. Dobrze zbudowane, pełne w ustach.
Pasuje do białego i czerwonego mięsa, wołowiny, jagnięciny,
wieprzowiny, drobiu, dań z ryżem i sera dojrzewającego.

16-18ºc

16-18ºc

Cena netto: 169,90 zł

Cena netto: 79,90 zł

E
Bodegas Ramon Ramos

Ta mała, siedmiohektarowa winnica powstała
w wyniku małżeństwa dzieci Ezequiela Ramosa lokalnego handlarza winem - i Eduardo Sancheza drobnego rolnika, uprawiającego winogrona na
sprzedaż dla lokalnych spółdzielni. Dziś winnicą
zarządzają wnuki założycieli. Wino „mają we krwi”
od 3 pokoleń i potrafią wspaniale łączyć tradycje
wyniesione z domu z nowoczesnym podejściem
do winifikacji. Część areału upraw leży w apelacji
DO Rueda, skąd pochodzi aromatyczne verdejo,
natomiast reszta winnic i piwnica usytuowane są
w Venialbo, w apelacji DO Toro. Tempranillo z tego
regionu charakteryzuje się gładkością, mocno skoncentrowaną owocowością i miękkimi taninami.

TardenCuba
Crianza

DO toro

TardenCuba
Verdejo

DO Rueda

Kastylia-Leon

Kastylia-Leon

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, białe

100% tempranillo (Tinta de Toro)

100% verdejo

Bodega Ramon Ramos

Bodega Ramon Ramos
TardenCuba Verdejo to wytrawne, białe wino,
pachnące ziołami, agrestem, brzoskwiniami
i ananasem. W ustach jest bardzo aromatyczne,
świeże, żywe i trwałe. Idealne do picia solo w upalne dni. Gastronomicznie do dorsza, morszczuka,
soli, a także ryb wędzonych.

7-10ºc
Cena netto: 36,90 zł

TardenCuba
Roble

DO toro

Kastylia-Leon
Wytrawne, czerwone
100% tempranillo (Tinta de Toro)
Bodega Ramon Ramos

TardenCuba Crianza dojrzewa w małych 225-litrowych beczkach z francuskiego dębu przez 12 miesięcy, a następnie 12 miesięcy w butelce. Winogrona pochodzą z krzewów co najmniej 60-letnich. Crianza ma intensywną,
wiśniową barwę z granatową obwódką. W nosie wyczuwalne nuty kakao,
likieru i dojrzałych wiśni. Na podniebieniu aksamitne, o pełnej strukturze, lecz
nie agresywne, na finiszu okrągłe z dobrze ułożonymi taninami. Sprawdzi się
w parze z przepiórką, duszoną jagnięciną oraz daniami z grzybów. Jest też
ciekawą alternatywą dla kuchni meksykańskiej.

TardenCuba Roble dojrzewa w małych 225litrowych beczkach z francuskiego dębu przez
6 miesięcy, a następnie 12 miesięcy w butelce.
Ma wiśniowy, błyszczący kolor, pachnie świeżymi
czerwonymi owocami oraz kwiatami. W ustach
świeże, wytrawne, mocno owocowe, o miękkich
i słodkich taninach.

16-18ºc

16-18ºc

Cena netto: 48,90 zł

Cena netto: 36,90 zł

E
Bodegas Arroyo

Dla rodziny Arroyo wino to pasja zakorzeniona
od pokoleń. W tej stuhektarowej winnicy, położonej
w Sotillo de la Ribera, w apelacji DO Ribera del Duero,
dużą wagę przykłada się do pielęgnacji winorośli.
Jak twierdzi Santiago Arroyo, tempranillo - lokalnie
zwany tinta del pais - to bardzo plastyczny i podatny
na wpływy terroir szczep winogron, który za ciężką
pracę w winnicy odwdzięcza się silnie owocowym
i głębokim smakiem wina. Cornesa to ribera w tradycyjnym stylu, a dzięki dojrzewaniu tylko w beczkach z dębu amerykańskiego wykazuje duży potencjał starzenia.

Cornesa Joven

DO Ribera del Duero

Cornesa Roble

DO Ribera del Duero

Kastylia-Leon

Kastylia-Leon

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% tempranillo

100% tempranillo

Bodegas Arroyo

Bodegas Arroyo

"Joven" to określenie młodego wina, które dojrzewa tylko kadzi stalowej. Cornesa Joven to właśnie
młode, czerwone, wytrawne wino o intensywnej
czerwonej barwie z fioletową obwódką na kieliszku. W nosie jest czyste, naturalne, mocno owocowe, o delikatnie kwiatowym aromacie, w ustach
natomiast świeże, zrównoważone, aksamitne,
o dobrej strukturze owocu i garbnika.

14ºc
Cena netto: 29,90 zł

Cornesa crianza

DO Ribera del Duero

"Roble" to określenie na długość dojrzewania
wina, zamiennie używany jest również termin
"semi-crianza". Dojrzewa od 3 do 6 miesięcy
w dębowych beczkach. Wino ma jasną, wiśniowo-fioletową barwę. W nosie aromaty truskawek,
malin, jeżyn i czarnej porzeczki, a także świeżego
ciasta drożdżowego. Na podniebieniu jest czyste
i schludne, o wyraźnym posmaku jeżyn i truskawek, a także mleka. Finisz jest miękki i okrągły.

14-16ºc
Cena netto: 39,90 zł

Cornesa reserva

DO Ribera del Duero

Kastylia-Leon

La Rioja

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% tempranillo

100% tempranillo

Bodegas Arroyo

Bodegas Arroyo

"Crianza" w apelacji Ribera del Duero oznacza,
że wino spędziło co najmniej 12 miesięcy leżakując w dębowej beczce. Efekty tego widać w kieliszku: ciemnowiśniowa barwa rozlewa się grubymi
"nogami". W nosie czarne owoce, kumin, wanilia,
kakao i aromaty zwierzęce. W ustach jedwabiste,
o mocnych taninach, bardzo owocowe.

14-16ºc
Cena netto: 56,90 zł

Cornesa Reserva dojrzewa 2 lata w beczkach
z dębu zarówno francuskiego, jak i amerykańskiego.
W kieliszku oleiste, o barwie ciemnobordowej.
W nosie pełne i bogate, wręcz eklektyczne. Wyczuwalne aromaty: tytoniu, skóry, konfitur, migdałów
i korzennych przypraw. W ustach gęste, aksamitne
mocnymi, złożonymi garbnikami, mineralne, długie, o solidnej strukturze. Należy zdekantować!

18ºc
Cena netto: 76,90 zł

E
Hiszpańskie wina nie
muszą być z tempranillo
czy garnachy, co z sukcesem od ponad 16 lat
udowadnia grupa producencka Dominio de Tares. Od samego początku
działalności firma postawiła na lokalne odmiany
winogron – godello, mencia, prieto picudo czy albarino – oraz najnowocześniejszą technologię winifikacji. Ich flagową etykietą jest Cepas Viejas, w roku
2015 wyróżniony przez prestiżowy magazyn Wine
Spectator w setce najlepszych win na świecie. Te
nowoczesne i nieoczywiste wina pozwalają nam
odkryć inne smaki Hiszpanii.

Baltos

Estay

VdT Castilla

Guía
Peñín
88 pkt.

DO Bierzo

Kastylia-Leon

Kastylia-Leon

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% prieto picudo

100% mencia

Dominio de Tares

Dominio de Tares

Wine
Enthusiast
92 pkt.

Estay z rzadkiego szczepu Prieto Picudo
to wino nietuzinkowe. W nosie wyczuwalne aromaty czerwonych i czarnych
owoców. Na podniebieniu jest owocowe
(czarna porzeczka, jagoda), ale też ostre
i żywe, o dobrze zbalansowanej kwasowości. Na finiszu wanilia i toffi.

Dojrzewa przez rok, z czego 4 miesiące
w beczkach z dębu amerykańskiego.
W kieliszku ma barwę intensywnie
rubinową, w nosie wyczuwalne nuty
jagód, lukrecji i lasu. Na podniebieniu czyste, ciepłe i przyjemne, mocno
owocowe, dobrze zbalansowane.

14-16ºc

14-16ºc

Cena netto: 39,90 zł

Cena netto: 45,90 zł

E

bembibre

DO bierzo

Guía
Peñín
93 pkt.

Cepas Viejas

DO Bierzo

Wine Awards

El Bierzo

Kastylia-Leon

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% mencía
Dominio de Tares
Wino w kolorze głębokiej purpury, o smaku
konfitury z dzikiej jagody połączonej z aromatami śliwek, fig i orzechów. Podpalane, krągłe
i aksamitne na podniebieniu.

wine
enthusiast
92 pkt.

Robert
parker
90 pkt.

16ºc
Cena netto: 139,90 zł

srebrny medal

Decanter Asia

100% mencia
Dominio de Tares
"Cepas Viejas" po hiszpańsku znaczy
"stare
krzewy".
W
przypadku
tego
wina są to - nie młodsze niż 60 lat krzewy
winogron
mencia,
rosnące
w Kastylii-Leon. Wina z tego szczepu
są zazwyczaj młode, delikatne, mocno owocowe, do szybkiej konsumpcji. Dominio de
Tares łamie ten stereotyp. Cepas Viejas dojrzewa w beczce przez 9 miesięcy.
W kieliszku ma piękną, wiśniową szatę,
w nosie aromaty konfitury z jeżyn. Na podniebieniu zaś ukazuje bogatą paletę
smaków: od porzeczkowego cassis aż do czekolady. Mineralne. Idealne do pieczonej gęsi!

14-16ºc
Cena netto: 79,90 zł

Wine
enthusiast
94 pkt.

Guía
Peñín
92 pkt.

P
Portugalia

Vinho
Verde

Douro

Bairrada

DÃo

Ribatejo

Palmera

Alentejo

Algrave

wina portugalii
Wina produkowane w Portugalii powstają
zazwyczaj z rodzimych szczepów. Charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Portugalscy winiarze bardzo
skorzystali na unijnych subwencjach,
rozsądnie je inwestując w nowe nasadzenia, nowe piwnice i nowoczesną wini-

fikację. Mnogość odmian winorośli oraz
zróżnicowane warunki klimatyczne dają
od niskoalkoholowego, lekko gazowanego vinho verde, przez eleganckie wina
z Alentejo, po rustykalne i długowieczne
wina z Douro. Portugalia to także ojczyzna porto i madery.

p
S
BacalhÔa

Bacalhôa Vinhos de Portugal to jeden z największych
i najbardziej innowacyjnych producentów wina
w Portugalii, dzięki połączeniu z Alianca Vinhos de
Portugal, Quinta do Carmo i Quinta dos Loridos.
Winnice zajmują łącznie 1200 ha w siedmiu portugalskich regionach winiarskich. Dzięki połączeniu
różnych tożsamości i tradycji w uprawie winorośli
i winifikacji, wspartych przez najnowszą technologię i wiedzę, BacalhÔa opracowała przez lata
całą gamę win, które zapewniają jej solidną reputację. Wine Enthusiast w roku 2015 wyróżnił ich flagowe Palacio da BacalhÔa Tinto 94 pkt. i zaliczył je
do TOP 100 Wines in the World.

srebrny medal
Monde Selection
Bruxelles
2015

Casal Mendes

Vinho Verde

Dom martinho bianco

Regional Wine Alentejano

Dom Martinho Tinto

Regional Wine
Alentejano

Minho

Alentejo

Alentejo

Półwytrawne, białe

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

30% azal, 30% pedernã,
30% trajadura, 10% loureiro
Alianca

50% roupeiro, 30% antao vaz,
20% arinto
BacalhÔa

50% aragonez, 30% trincadeira,
15% alicante bouschet, 5% cab. sauv.
BacalhÔa

Vinho Verde – czyli zielone wino ze słonecznej Portugalii. Swoją nazwę zawdzięcza
żyznemu - jak na standardy portugalskie regionowi Minho. To delikatne, półwytrawne
wino ma bladosłomkową barwę i silne cytrusowe aromaty. Na podniebieniu jest świeże,
z początku delikatnie kwasowe, z mocno
owocowo-słodkim finiszem.

6-8ºc
Cena netto: 19,90 zł

To wino jest bardzo wyraziste w aromatach
wanilii. Przedstawia czystą i elegancką
świeżość. Zrównoważona kwasowość tego
wina nadaje mu świeżość i wyjątkową
równowagę.

10-12ºc
Cena netto: 39,90 zł

Dom Martinho Tinto to druga etykieta Quinta de Carmo. Ma intensywną bordowowiśniową barwę, w nosie bogactwo świeżego owocu
oraz konfitury z jagód. Na podniebieniu jest
orzeźwiające, świeże, dobrze zbalansowane,
o przyjemnym, owocowym wykończeniu.
Pasuje do pieczonego królika.

16-18ºc
Cena netto: 39,90 zł

E
Quinta do Carmo
Tinto

Palacio da Bacalhoa

Regional Wine Alentejano

Regional Wine Alentejano
Alentejo
Wytrawne, czerwone
50% aragonez, 30% trincadeira,
15% alicante bouschet, 5% cab. sauv.
BacalhÔa
Quinta do Carmo to wino z lokalnych portugalskich
szczepów, z dodatkiem cabernet sauvignon.
Dojrzewa przez 12 m-cy w beczkach z dębu francuskiego. W kieliszku ukazuje rubinową barwę
oraz piękny bukiet aromatów czerwonych owoców
i wanilii. W ustach jest eleganckie, o solidnej strukturze i mocnej koncentracji. Miękkie taniny na
finiszu.

Wine
Enthusiast
94 pkt.

18ºc
Cena netto: 82,90 zł

Moscatel de Setúbal
Bacalhoa

DO Setúbal
Setúbal

Alentejo

Słodkie, białe

Wytrawne, czerwone

100 % Moscatel de Setúbal

64% cab. sauv., 28% merlot,
8% petit verdot
BacalhÔa

BacalhÔa
Moscatel de Setúbal to owocowe wino, o barwie
topazu i klasycznych słodkich aromatach, jak
kwiat pomarańczy, cytrusy, kandyzowane owoce,
herbata i rodzynki. Na podniebieniu ciężkie,
aromatyczne, z długim finiszem

10-12ºc
Cena netto: 33,90 zł

Serras de Azeitao
bianco

Regional Península de
Setúbal

Najlepsza etykieta producenta. Bordoski kupaż w portugalskim wydaniu,
wzmocniony przez 16 m-cy leżakowania w - nomen omen - francuskiej
beczce, oraz dodatkowy rok w piwnicy, już zabutelkowane. Ma ciemnobordową barwę i gęstą strukturę. W nosie dominują czerwone owoce,
z nutami kawy i orzechów laskowych. W ustach świeże, trwałe, długie,
nieagresywne.

18ºc
Cena netto: 199,90 zł

Serras de Azeitao
Tinto

Regional Península de
Setúbal

Península de Setúbal

Península de Setúbal

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

40% fernão pires, 39% verdelho,
21% arinto
Alianca

64% aragonez, 22% touriga nacional,
11% syrah, 3% merlot
Alianca

Jasno słomkowy kolor z nutami cytrusowymi, ananasowymi i brzoskwiniowymi. Na podniebieniu znajdują się smaki podobne do zapachów, które są świeże,
mineralne. Długi i trwały finisz.

10-12ºc
Cena netto: 26,90 zł

Wino o głębokim czerwonym kolorze prezentujące
intensywnie czerwone i czarne owoce w połączeniu z nutami dzikich kwiatów. W ustach owocowe
aromaty są żywe, nadając temu winu pełny, miękki, świeży i wytrwały smak.

16-18ºc
Cena netto: 26,90 zł

i
Włochy

Trentinoalto Adige
Friulivenetia Giulia

Valle d’aosta
Lombardia

Veneto

Piemonte

Emiglia Romagna
Marche
Toscana
Umbria
Molise
Lazio

sardegna

Puglia

Campania

Basilicata

Calabria

sicilia

wina włoskie
Włochy to obecnie lider w wielu dziedzinach: rocznej produkcji wina, różnorodności szczepów i siedlisk czy pogmatwaniu w przepisach apelacyjnych. Włoskie
wina są modne i rozchwytywane na
całym świecie. Na ten fakt wpływ ma
zapewne, oprócz niezaprzeczalnej jakości wina, popularność włoskiej kuchni
i kultury. Prosecco, Pinot Grigio i Primitivo to bestsellery nie tylko na naszym
rynku. Trudno też przejść obojętnie obok

Barolo, Barbaresco, Chianti, Brunello,
Amarone czy Vernacii. Każdy winoman
- początkujący, jak i zaawansowany,
o guście mniej lub bardziej wytrawnym,
znajdzie odpowiednie włoskie wino dla
siebie, a poszukiwaniom może nie być
końca. Z włoskim winem jest jak z przepisem na ciasto do pizzy, niby to tylko mąka,
woda i drożdże, a w każdym miasteczku
inna pizza – każda najlepsza, oryginalna
i niosąca ze sobą jakąś historię.

i
W roku 1928 była to mała,
rodzinna winnica, sprzedająca proste, lokalne
wina z regionu Veneto, tylko w beczkach
i gąsiorach. Od tamtej pory dużo się zmieniło…
Dziś to jeden z liderów na włoskim rynku, zarówno pod względem ilości produkowanego wina, jakości, jak i bogactwa etykiet w swoim portfolio.
Botter ma winnice w macierzystym Veneto, ale też
w Piemoncie, Apulii, Abruzji, Sycylii czy Toskanii.
Niezaprzeczalnym pozytywem, pomimo tak olbrzymiej skali produkcji, jest obsesyjna wręcz dbałość
o jakość win, nawet tych najbardziej podstawowych
i prostych, potwierdzona licznymi certyfikatami
i nagrodami.

Caleo Inzolia

IGT Terre Siciliane

Sycylia
Wytrawne, białe
100% inzolia
Casa Vinicola Botter
Wino o intensywnym, słomkowożółtym kolorze,
z zielonymi refleksami. W zapachu ananas, banan
i białe dojrzałe owoce.

7-9ºc
Cena netto: 19,90 zł

Caleo Nero d’Avola

IGT Terre Siciliane

Caleo Montepulciano
d’Abruzzo

DOC Montepulciano d’Abruzzo

Sycylia

Abruzja

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% nero d’Avola

100% montepulciano

Casa Vinicola Botter
Przepiękna, rubinowa suknia z odcieniami granatu. Posiada delikatnie pikantny i owocowy
zapach czarnej porzeczki, jagód i morwy. W posmaku idealne połączenie tanin i owoców.

16-18ºc
Cena netto: 19,90 zł

Caleo Primitivo

IGT Salento

Casa Vinicola Botter
Ma głęboki, ciemnobordowy kolor z fioletowymi
refleksami i przyjemny, owocowy bukiet w nosie.
Na podniebieniu wytrawne i okrągłe. Finisz
odkrywa przed nami miękkie taniny i doskonałą
kwasowość.

18ºc
Cena netto: 19,90 zł

Caleo Negroamaro

IGT Salento

Apulia

Apulia

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% primitivo

100% negroamaro

Casa Vinicola Botter

Casa Vinicola Botter

Winogrona szczepu primitivo dojrzewają
dość wcześnie (koniec sierpnia), a jagody są
dość słodkie – co przekłada się na jego smak.
W kieliszku ukazuje ciemnoczerwoną barwę
z fioletowymi refleksami, w nosie jest intensywne, na podniebieniu gładkie, przyjemne, wręcz
jedwabiste.

Wino pełne słońca i owocu, ma intensywnie
rubinową barwę i bogaty, ostry bukiet
zapachowy. Na podniebieniu dobrze zbalansowane, wykończone okrągłymi, przyjemnymi
taninami.

18-20ºc

18-20ºc

Cena netto: 19,90 zł

Cena netto: 19,90 zł

i
Gran Passione

IGT Veneto

Verso

IGT Salento Rosso

Veneto

Apulia

Półwytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

60% merlot, 40% corvina

65% negroamaro, 30% primitivo,
5% malvasia
Casa Vinicola Botter

Casa Vinicola Botter
Gran Passione powstaje z podsuszanych winogron
merlot i corvina. Ma głęboki fioletowy kolor, pachnie śliwkami, wiśniami i rodzynkami. W ustach nuty
kakao, kawy, czekolady i wanilii. Dzięki dojrzewaniu
w dębowej beczce przez 9 m-cy ma solidną
strukturę i miękkie taniny.

Verso to kupaż trzech odmian winorośli:
Negroamaro, Primitivo i Malvasii z regionu Apulia
we Włoszech. To soczyste wino ma ciemnobordową i głęboką barwę. W nosie mocne aromaty
suszonych owoców, na podniebieniu jedwabiste,
rustykalne, lekko zadymione, o miękkiej taninie.

16-18ºc

18-20ºc

Cena netto: 31,90 zł

Cena netto: 30,90 zł

Primitivo Doppio Passo

IGT Salento rosso

Zinfandel Rosso

IGT Puglia

Apulia

Apulia

Półwytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% primitivo

100% primitivo

Casa Vinicola Botter
Primitivo to wino o niskiej kwasowości i mocno skoncentrowanej owocowości wina. "Doppio Passo" oznacza
dokładnie "podwójną fermentację" - część winogron
suszy się przez 3-4 tyg., po czym poddaje się je procesowi fermentacji razem z „pierwszym” winem. Dzięki temu
otrzymujemy głęboką rubinową barwę, silne aromaty
dojrzałych jeżyn, wiśni i babcinych konfitur. W ustach
mocno owocowe, okrągłe z miękkimi taninami.

18-20ºc
Cena netto: 29,90 zł

Prosecco Borgo
del Col Alto

DOC Prosecco

Casa Vinicola Botter
Wino o intensywnym fioletowym kolorze i wyjątkowym aromacie śliwek i wiśni. To wino ma bardzo
solidną strukturę ze względu na wyższą zawartość
alkoholu, która jest równoważona miękkimi taninami i wyważoną kwasowością. Świetne wino
do pieczonych i grillowanych mięs.

18ºc
Cena netto: 35,90 zł

capitanio montepulciano
d'abruzzo riserva

DOC montepulciano d'abruzzo

Veneto

Abruzja

Półwytrawne, białe, musujące

Półwytrawne, czerwone

100% glera

Cabernet sauvignon, montepulciano

Casa Vinicola Botter

Casa Vinicola Botter

Prosecco - najsłynniejsze włoskie bąbelki - wytwarzane są metodą Charmata z winogron szczepu glera. Wino o słomkowej barwie i delikatnym
owocowym nosie. Na podniebieniu jest dobrze
zbalansowane, z łagodną kwasowością i przyjemnymi bąbelkami. Soczyste i orzeźwiające.

5-7ºc
Cena netto: 31,90 zł

To czerwone wino o intensywnie rubinowej barwie
leżakowało przez 15 miesięcy w dużych słowackich
beczkach dębowych, aby rozwinąć charakterystyczny bukiet z nutami suszonych owoców i kwiatów.
W ustach jest wytrawne i pełne.

18-20ºc
Cena netto: 29,90 zł

i
Primitivo di Manduria
Koine

DOC Primitivo di Manduria
Apulia
Wytrawne, czerwone
100% primitivo
Casa Vinicola Botter

Chiaro Chardonnay

IGT veneto

Veneto
Białe, wytrawne
100% chardonnay
Casa Vinicola Botter
Wino o wspaniałym, błyszczącym słomkowożółtym
kolorze z jasnozielonymi refleksami. W ustach wyczuwalny solidny bukiet kwiatowy, o owocowym
i niezwykle aromatycznym, wytrawnym smaku.
Serwować dobrze schłodzone.

7-9ºc
Cena netto: 18,90 zł

Chiaro merlot

igt veneto
Veneto

Czerwone, wytrawne
100% merlot
Casa Vinicola Botter
Koine ma soczyście fioletową barwę. Eksplozja owocu, zarówno w nosie jak
i na podniebieniu. Smaki wręcz konfiturowe, intensywne, podkreślone
stosunkowo wysoką zawartością alkoholu, przy niskiej kwasowości i miękkich
taninach.

18-20ºc

Czerwone, wytrawne wino o rubinowej barwie,
charakteryzujące się soczystością i pełną budową
z wyczuwalnymi nutami ziół. Ma odpowiedni poziom tanin i jest doskonale zrównoważone, co czyni
je tak wyjątkowym.

16-18ºc

Cena netto: 36,90 zł

Cena netto: 18,90 zł

Lunate Fiano

IGT Terre Siciliane

Lunate Merlot
Nero d’Avola

IGT Terre Siciliane

Sycylia

Sycylia

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

100% fiano

Nero d’Avola, merlot

Casa Vinicola Botter

Casa Vinicola Botter

Wino to posiada intensywny słomkowożółty kolor
i aromatyczny bukiet owoców egzotycznych.
W smaku kruche i świeże z długim, aksamitnym
finiszem.

7-9ºc
Cena netto: 29,90 zł

Wino o intensywnym, rubinowym kolorze z odcieniami granatu i bukiecie dojrzałych, czerwonych
owoców, lukrecji i słodkich przypraw. Okrągłe na
podniebieniu, miękkie i dobrze zbudowane, z długo utrzymującym się, przyjemnym finiszem.

18ºc
Cena netto: 29,90 zł

I
Ca’ di Rajo

Producent z doliny rzeki Piava, ze wschodniego Veneto. Specjalizuje się w produkcji prosecco i raboso, czerwonej odmiany
winogron endenemicznej dla tego regionu. W winnicy uprawia
się również grona pinot grigio, sauvigon, manzoni bianco, merlota i cabernet sauvignon. Jak mawia Marino Cecchetto, założyciel winnicy: "poszanowanie dla tradycji i historii przez mądrego
i uczciwego człowieka, wsparte innowacyjnością, przekształci
owoce tej ziemi w wysokiej jakości wina”. Nic dodać, nic ująć.

Wine
Spectator
85 pkt.

Brązowy Medal
Los Angeles iwc
2015

Prosecco
Brut Treviso

Prosecco Extra
Dry Treviso

DOC Prosecco
Treviso

DOC Prosecco
Treviso

Ca’di Rajo

DOCG Prosecco Superiore

Veneto

Veneto
Wytrawne, białe,
musujące
100% glera

Prosecco Superiore
di Valdobbiadene
Millesimato Brut

Dostępne
również
w butelce

1,5 l

Prosecco Brut Treviso od Ca’ di Rajo to wytrawne, białe wino musujące, ze szczepu
glera, powstające w okolicach miasta Treviso. Ma jasnosłomkowy kolor i trwałe,
delikatne bąbelki, pachnie ananasem, bananem i … chlebem! Na podniebieniu jest
pikantne i świeże, z dobrze zrównoważoną
kwasowością, a na finiszu posmak jabłek
i gruszek. Prosecco Brut będzie dobrym
partnerem smażonych przekąsek, warzyw
oraz serów.

5-7ºc
Cena netto: 32,90 zł (butelka 1,5 l - 99,90 zł)

Półwytrawne, białe,
musujące
100% glera
Ca’di Rajo

Veneto

Dostępne
również
w butelce

1,5 l

Prosecco Extra Dry Treviso to półwytrawne,
białe wino musujące, ze szczepu glera,
powstające w okolicach miasta Treviso.
Extra Dry to najbardziej klasyczna wersja
prosecco, łącząca w sobie słodycz
i orzeźwienie. Wino ma bladożółtą barwę
z zielonymi refleksami, musuje delikatnie
i sprężyście. Pachnie cytrusami i akacją,
w smaku jest harmonijne i zrównoważone
pomiędzy słodyczą owocu a orzeźwiającą
kwasowością. Prosecco Extra Dry nie może
zabraknąć, gdy będziemy jedli szynkę parmeńską z melonem.

5-7ºc
Cena netto: 32,90 zł (butelka 1,5 l - 99,90 zł)

Wytrawne, białe,
musujące
100% glera
Ca’di Rajo

Dostępne
również
w butelce

1,5 l

Prosecco Superiore powstaje metodą Charmata z winogron glera - zwanych potocznie
prosecco - w okolicach miasteczka Valdobbiadene. Określenie Millesimato mówi nam,
iż prosecco to jest oznaczone rocznikiem. W
kieliszku ukazuje jasnożółty kolor z zielonymi
refleksami, w nosie czuć kwiat akacji, wzbogacony intensywnymi nutami jabłka, cytryny
i grejpfruta. W ustach zrównoważone i pełne,
z wyczuwalnymi owocami cytrusowymi. Doskonałe jako aperitif. Dobrze sprawdza się też
w połączeniu z owocami morza i delikatnymi
sałatami.

5-7ºc
Cena netto: 42,90 zł (butelka 1,5 l - 119,90 zł)

I
Epsilon
white dry

Epsilon black
Extra dry

Vino Spumante Bianco

Vino Spumante Bianco

Veneto

Veneto

Półsłodkie, białe, musujące

Półwytrawne, białe, musujące

Glera, chardonnay, pinot blanc

Glera, chardonnay, pinot blanc

Ca’di Rajo
Ma jasnosłomkową barwę z zielonkawymi refleksami,
musuje bardzo delikatnie. W nosie intensywny
aromat kwiatów oraz owoców - jabłek, cytryn i grejpfrutów. W ustach harmonijne, miękkie, z mocnym owocowym finiszem. Idealne na imprezę, dzięki niskiemu
poziomowi alkoholu oraz przyjemnej strukturze wina.

5-7ºc
Cena netto: 37,90 zł

Epsilon
Gold Extra Dry

Vino Spumante Bianco

Ca’di Rajo
?

5-7ºc
Cena netto: 37,90 zł

Epsilon
Pink Extra Dry

Vino Spumante RosaTo

Veneto

Veneto

Półwytrawne, białe, musujące

Półwytrawne, różowe, musujące

Glera, chardonnay, pinot blanc

Pinot noir, raboso

Ca’di Rajo

Ca’di Rajo

Ma jasnosłomkową barwę i przyjemny aromat
cytryn, grejpfrutów i melonów. Na podniebieniu dobrze zbalansowane, delikatnie musujące,
o mocno owocowym finiszu.

5-7ºc
Cena netto: 49,90 zł

Epsilon
Platinium Dry

Vino Spumante Bianco

Ma bladoróżową barwę, delikatne bąbelki
i aromat czerwonych owoców: truskawek, malin,
czereśni, a także róży. W ustach mocno owocowe, ekspresyjne, o słodkim wykończeniu.

5-7ºc
Cena netto: 49,90 zł

Epsilon
Gold Sweet

Vino Spumante Bianco

Veneto

Veneto

Półsłodkie, białe, musujące

Słodkie, białe, musujące

Glera, chardonnay, pinot blanc

100% moscato

Ca’di Rajo

Ca’di Rajo

Wino to ma jasnosłomkową barwę i szeroką paletę
aromatów: od jabłka przez cytrynę po akację. Mocno orzeźwiające, o zdecydowanej słodyczy i delikatnej pikantności. Idealne na imprezę i aperitif.

5-7ºc
Cena netto: 49,90 zł

Ma jasnosłomkową barwę i intensywny aromat
brzoskwiń, moreli i miodu. W ustach trwałe, pełne,
mocno zbudowane, o słodkim finiszu.

5-7ºc
Cena netto: 53,90 zł

I
Sauvignon

IGT Sauvignon
Marca Trevigiana

Pinot Grigio

IGT Pinot Grigio
Marca Trevigiana

Veneto

Veneto

Wytrawne, białe

Wytrawne, białe

100% sauvignon

100% pinot grigio

Ca’di Rajo

Ca’di Rajo

Sauvignon od Ca’di Rajo to białe, wytrawne wino z okolic
Treviso w północnych Włoszech. W kieliszku ukazuje
bladosłomkowy kolor z zielonkawymi refleksami,
w nosie natomiast złożone aromaty różowego grejpfruta,
ananasa, żółtej papryki i liści pomidora. W smaku intensywne, tłuste, zrównoważone, z długim finiszem.

7-9ºc
Cena netto: 31,90 zł

Traminer

IGT Traminer
Marca Trevigiana

Ma jasnosłomkową barwę ze złotymi refleksami
i intensywne nuty zapachowe kwiatu pomarańczy i owoców tropikalnych. Na podniebieniu jest doskonale zrównoważone, z delikatną
kwasowością i długo utrzymującym się posmakiem cytrusów, brzoskwini i moreli.

7-9ºc
Cena netto: 31,90 zł

Cabernet Franc

IGT Marca Trevigiana

Veneto

Veneto

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

100% traminer

100% cabernet franc

Ca’di Rajo

Ca’di Rajo

Ma jasnozłotą barwę i intensywny aromat owoców
tropikalnych - głównie moreli - i płatków róży.
W ustach jest świeże, subtelne, pełne, o posmaku
słodkich cytrusów.

7-9ºc
Cena netto: 31,90 zł

Cabernet Sauvignon

IGT Cabernet Sauvignon
Marca Trevigiana

Wino bardzo intensywne i wyraziste. Zapach ciekawy,
a jeśli wino dłużej przechowujemy w butelce, z czasem
ewoluuje do tego stopnia, że wyczuwamy ziołowy
zapach orientalnych przypraw i cynamonu. Eleganckie, harmonijne o złożonej strukturze zarówno dla
nosa jak i podniebienia. Jego główną zaletą jest idealne połączenie lekkich tanin oraz intensywnego, ale
trwałego aromatu jagód, mięty oraz tytoniu.

18ºc
Cena netto: 31,90 zł

Merlot

IGT MERLOT
Marca Trevigiana

Veneto

Veneto

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% cabernet sauvignon

100% merlot

Ca’di Rajo

Ca’di Rajo

W kieliszku ukazuję się głęboki rubinowy kolor
z odcieniami granatu. Nos mocno owocowy:
jagody, truskawki i maliny, przełamany lukrecją.
W smaku pełne, o dobrej, acz lekkiej strukturze,
z owocowym finiszem.

7-9ºc
Cena netto: 31,90 zł

Rubinowy kolor z fioletowymi refleksami oraz
klasyczny dla merlota bukiet - wiśnie, jagody
i lekkie nuty cynamonu. Na podniebieniu
okrągłe i przyjemne, o średniej budowie i miękkich taninach. Pasuje zarówno do pieczonego
drobiu, jak i mięs czerwonych.

14-16ºc
Cena netto: 31,90 zł

I
Nina

IGT Manzoni Bianco
Marca Trevigiana

Marino

IGT Rosso
Marca Trevigiana

Veneto

Veneto

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

100% manzoni

50% merlot, 30% cab. sauvignon,
20% raboso piave
Ca’di Rajo

Ca’di Rajo
Nina to białe, wytrawne wino z okolic
Treviso w północnych Włoszech, powstające z rzadkiego szczepu Manzoni.
Ma jasnożółtą barwę i mocny aromat
ananasa i moreli. W ustach jest zaskakujące - mineralne, rustykalne, ziemiste,
o dość trwałym, długim finiszu. Idealne
do szparagów, białych ryb i twardych
serów.

9-11ºc
Cena netto: 59,90 zł

Sangue del Diavolo –
Raboso

DOC Raboso Piave

Region Veneto „pozazdrościł” Toskanii
jej supertoskanów. Marino Rosso możemy nazwać superwenetczykiem. Wino
zrobione z czerwonego szczepu Raboso – endenemicznego dla wschodniego Veneto - oraz Caberneta i Merlota.
Fermentuje w dębowych kadziach, a później dojrzewa przez 14 m-cy w dębowych
beczkach. Ciemnobordowe, gęste, wręcz
tłuste. W nosie feria zapachów: morela,
czarna wiśnia, śliwka, cynamon, wanilia,
pieprz. Wino o długim „ogonie”, ciężkiej
taninie zrównoważonej miękką kwasowością. Pasuje do dziczyzny, tłustych dań
oraz sera stravecchio.

18ºc
Cena netto: 74,90 zł

Notti di Luna Piena –
Raboso Riserva

DOC Raboso Piave
Złoty Medal
Concours Mondial
de Bruxelle
2014

srebrny medal

Mundus VIni

Veneto

Veneto

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% raboso piave

100% raboso piave

Ca’di Rajo

Ca’di Rajo

2015

Sangue del Diavolo powstaje w regionie Veneto z winogron raboso - rzadkiego lokalnego szczepu. 10% zebranych winogron suszy się przez 3 m-ce,
dzięki czemu wino ma bardziej
skoncentrowany smak. Sangue del Diavolo
dojrzewa 24 m-ce w dębowych beczkach,
następnie 6 m-cy w butelkach. Ma ciemnobordową barwę i bogaty bukiet macerowanych owoców, świeżej moreli, pieprzu
i tytoniu. W ustach wyczuwalne mocne
taniny, walczące z tłumioną kwasowością,
o długim, aksamitnym finiszu. Pasuje do
dziczyzny oraz twardych serów.

Notti di Luna Piena to po włosku pełnia
księżyca… Raboso Riserva to wino o pełni
mocy i smaku powstające z raboso – lokalnego szczepu winogron, uprawianego
w dolinie Piawy. W kieliszku jest ciemnopurpurowe, pachnie wiśniami, śliwkami, wanilią, cynamonem i tytoniem.
Na podniebieniu jest długie i pełne, o mocnej strukturze, ciężkich taninach i przyjemnej, łagodnej kwasowości. Długi finisz
zawdzięcza 3–letniemu leżakowaniu
w dębowej beczce. Sprawdzi się jako partner
dziczyzny - szczególnie z z dużym dodatkiem
ziół - oraz dań tłustych i parmezanu.

18-20ºc

18-20ºc

Cena netto: 64,90 zł

Cena netto: 109,90 zł

I
Winnica założona w połowie
XIX wieku, w pobliżu średniowiecznego miasteczka Soave.
Dziś czwarte pokolenie winiarzy
gospodaruje na 30 ha winnic
w apelacjach DOC Soave i DOC
Valpolicella. Pasja i rodzinna tradycja, przekazywana
z pokolenia na pokolenie, zaowocowała międzynarodowym uznaniem dla ich Soave Il Nicolaio czy Amarone della Valpolicella. Wina robione są w konserwatywnym stylu, z uwzględnieniem właściwości terroir, szczególnie dla Soave. Winnica prowadzona jest
w stylu eco, środki chemiczne dozowane są w ilościach aptekarskich, a beczka dębowa do dojrzewania win stosowana jest oszczędnie i z głową - zawsze
używana, nigdy nowa - tak, by winogrona mogły wypowiedzieć się same.

Pinot Grigio
Roncolato

IGT Veneto

Soave Classico
Roncolato

DOC Soave Classico

Veneto

Veneto

Wytrawne, białe

Wytrawne, białe

100% pinot grigio

90% garganega, 10% trebbiano
di Soave
Antonio Roncolato

Antonio Roncolato
Pinot Grigio to najbardziej rozpoznawalne i popularne białe, wytrawne włoskie wino. Ciekawostką
jest fakt, iż winogrona do produkcji tego delikatnego białego wina są czerwone. Pinot Grigio od
Antonio Roncolato ma słomkowożółtą barwę.
W ustach orzeźwiające, o wyraźnie kwiatowym
bukiecie. Przyjemne, aromatyczne, zrównoważone.

7-9ºc
Cena netto: 28,90 zł

Capel del Prete

IGT Veneto

Soave Classico powstaje w okolicach miasteczka
Soave, w regionie Veneto. Ma jasnozłotą barwę
i intensywny zapach kwiatów polnych i lukrecji.
W smaku jest eleganckie, o dobrej długości, plastyczne, z intensywnym, owocowym finiszem.

5-7ºc
Cena netto: 32,90 zł

soave Classico
Il Nicolaio

DOC Soave Classico

Veneto

Veneto

Wytrawne, białe

Wytrawne, białe

100% garganega

100% garganega

Antonio Roncolato
Capel del Prete to wariacja na temat Soave.
Wino powstaje poza granicami apelacji, więc
nie może dzierżyć miana DOC. W kieliszku ukazuje złotą barwę, pachnie intensywnie cytrusami i kwiatami. W ustach jest nadspodziewanie
pełne, owocowe, z nutą mineralną.

9-11ºc
Cena netto: 37,90 zł

Antonio Roncolato
Soave Classico Il Nicolaio to wino z okolic miasteczka Soave w regionie Veneto. Winogrona selekcjonowane z jednej działki i zbierane bardzo
późno – w końcu listopada. Wino to dojrzewa
przez 2 m-ce w dębowej beczce. Ma intensywnie
złoty kolor, w nosie wyczuwalne nuty grejpfruta
i kwiatów. W smaku pełne, intensywne, okrągłe,
gęste, o miodowym finiszu.

10-12ºc
Cena netto: 51,90 zł

I

Valpolicella
Roncolato

DOC Valpolicella

Valpolicella Ripasso
Roncolato

DOC Valpolicella

Amarone della
Valpolicella Roncolato

DOC Amarone della
Valpolicella

Veneto

Veneto

Veneto

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

60% corvine, 20% corvinone,
20% rondinella
Antonio Roncolato

50% corvine, 30% corvinone,
20% rondinella
Antonio Roncolato

50% corvine, 30% corvinone,
15% rondinella, 5% oseleta
Antonio Roncolato

Valpolicella od Roncolato to wytrawne,
acz lekkie wino, ze szczepów Corvina, Corvinone i Rondinella, dojrzewające w kadziach stalowych. Barwa tej podstawowej
czerwonej etykiety producenta jest mocno
rubinowa, w nosie eksplozja owocu,
głównie wiśni, ale i moreli. W ustach pełne,
dobrze zrównoważone, z delikatną taniną.
Typowa dla apelacji delikatna kwasowość,
która zupełnie nie przeszkadza w zderzeniu z mocną owocowością. Sprawdzi się
z wędlinami pieczystymi, grillowaną wieprzowiną oraz serami.

Valpolicella Ripasso powstaje z tych samych szczepów winogron, co Amarone della
Valpolicella. Wina produkowane metodą
ripasso to tak zwane małe Amarone, gdyż
moszczem z valpolicelli zalano skórki pozostałe po fermentacji Amarone. W efekcie
tego zabiegu otrzymujemy wino cięższe, intensywniejsze, o wyższej zawartości alkoholu. Valpolicella Ripasso to wytrawne,
pełne owocu i tanin, czerwone wino
z północno włoskiego Veneto. Dojrzewa
przez 10 m-cy w dębowych beczkach
oraz co najmniej 6 m-cy w butelkach.
Ripasso jest ciemnobordowe, wiśnia zarówno w nosie jak i w ustach. Potęga
owocu, konfitura i beczka w tle wspaniale
uzupełniają paletę doznań. W smaku pełne
i zrównoważone, z subtelną wanilią i posmakiem cygara oraz czekolady. Idealny
kompan do czerwonych mięs w ziołowych
i naturalnych sosach oraz serów dojrzewających.

Włoski czerwony klasyk z regionu Veneto.
Do produkcji tego niesamowicie esencjonalnego wina używa się podsuszonych i z atencją wyselekcjonowanych gron. Fakt suszenia
winogron wpływa na zwiększenie poziomu
cukru oraz ekstraktu. Amarone della Valpolicella nie jest jednak winem słodkim, cukier
zamieniany jest w alkohol, dlatego nierzadko
osiąga poziom 16% alk. Dojrzewa przez 2 lata
w dębowych beczkach o różnych rozmiarach,
następnie przez kolejny rok w butelkach.
W kieliszku ciemnobordowe z wiśniowymi
refleksami, gęste, tłuste. Pachnie konfiturą,
jeżynami i wanilią. W smaku mocno owocowe, wręcz wędzone, wyczuwalna gorzka czekolada i czarny pieprz. Koniecznie dekantować przed spożyciem. Amarone będzie godnym towarzyszem dla dziczyzny, jagnięciny,
zarówno grillowanej, jak i duszonej. Nie zawiedzie jako ważny punkt programu kolacji przy
świecach.

16-18ºc

16-18ºc

Cena netto: 39,90 zł

Cena netto: 59,90 zł

18ºc
Cena netto: 129,90 zł

I
Rodzina De Stefani wywodzi
się z Refrontolo, niewielkiego,
górzystego miasteczka w regionie Veneto we Włoszech, na co
wskazują oficjalne dokumenty
z 1624 roku.

Filozofię innowacyjnej marki DS można zawrzeć
w trzech hasłach: świetny stosunek jakości do
ceny, nowoczesny design opakowań oraz wyjątkowy smak, któremu trudno się oprzeć.

W drugiej połowie 1800 roku założyciel winnicy Valeriano De Stefani odkrył najlepszą glebę,
w której zasadził winorośl w posiadłości Colvedrame w Refrontolo, na wzgórzach pomiędzy
Conegliano i Valdobiadene, na północ od Wenecji.
Dzisiaj Alessandro de Stefani, czwarte pokolenie, stworzył międzynarodową sieć dystrybucji,
z roczną produkcją ograniczoną do 3 milionów butelek ze 100 akrów winorośli z winami polecanymi
w światowych przewodnikach dla miłośników wina.

DS Prosecco
millesimato Brut

DOC

DS Pinot Grigio

DOC

Ds Terre Nobili

IGT

Veneto

Veneto

Veneto

Wytrawne, białe, musujące

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

100% glera

100% pinot grigio

De Stefani

De Stefani

Cabernet sauvignon, merlot,
raboso
De Stefani

DS Prosecco Millesimato Brut ma jasnosłomkowy kolor i drobne, trwałe bąbelki.
Prezentuje aromaty jabłej i gruszek z nutką kwiatu jaśminu. Świetne na aperitif, idealne do owoców morza, spaghetti z małżami oraz delikatnych wędlin.

5-6ºc
Cena netto: 39,90 zł

DS. Pinot Grigio zachwyca eleganckimi aromatami gruszki, brzoskwiń i kwiatów akacji
z delikatną nutką prażonych migdałów.
Jego świeżość i mineralność sprawia,
że jest idealnym towarzyszem owoców
morza, warzywnych risotto i zup oraz grillowanych ryb.

8-10ºc
Cena netto: 39,90 zł

DS Terre Nobili ma intensywny malinowo-poziomkowy aromat z nutkami
przypraw i czekolady. Ten blend cabernet
sauvignon, merlota i lokalnego weneckiego
szczepu raboso odznacza się jedwabistą
gładkością i dużą złożonością. Pasuje do grillowanych i duszonych mięs oraz średnio dojrzałych serów.

16-18ºc
Cena netto: 39,90 zł

I
„Jesteśmy młodą firmą,
nie tylko dlatego,
że działamy dopiero
od 2009 roku, ale
przede wszystkim ze względu na nasze podejście
do biznesu winiarskiego. Jesteśmy entuzjastyczni
i gotowi odkrywać i testować ciągle nowe
rozwiązania” mówi o swojej firmie Fabio Durante,
właściciel Poggio Nicchiaia. „Robimy wina
z poszanowaniem toskańskiej tradycji, ale nadając jej własną, świeżą interpretację. Nie ulegamy chwilowym modom, bardziej interesują nas długoterminowe trendy w rozwoju
gustów konsumentów. Naszą filozofię można
podsumować jako krzewienie kultury wina
w oparciu o wielkie tradycje Italii, ale bez popadania w przesadny konserwatyzm.”

FIORE DEL BORGO

TIGLIANO

IGT Toscana

IGT Toscana
brązowy medal

Toskania

DECANTER
2017

srebrny medal
AIN wine challenge

Toskania

2018

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

100% vermentino

70% sangiovese, 15% cabernet,
15% syrah
Poggio Nicchiaia

Poggio Nicchiaia
Świeże, kwiatowo-cytrusowe i mineralne vermentino o zdecydowanym smaku. Idealne do owoców
morza.

Czerwone, wytrawne wino leżakujące 3 miesiące
w beczce. Intensywny bukiet leśnych owoców,
w ustach wyraziste, pozostawia długi posmak.
Podawać do makaronów z sosami pomidorowymi,
pieczonego drobiu i zapiekanek warzywnych.

10-12ºc

15-17ºc

Cena netto: 39,90 zł

Cena netto: 36,90 zł

Filetto

Mania

DOCG Chianti

IGT Toscana
srebrny medal

Toskania
Wytrawne, czerwone

DECANTER
2017

100% sangiovese
Poggio Nicchiaia

srebrny medal
Toskania
Wytrawne, czerwone

IWC

2016

70% sangiovese, 15% merlot,
15% cabernet sauvignon
Poggio Nicchiaia

Czerwone, wytrawne wino leżakujące 10 miesięcy
w beczce. Nowoczesna, bardzo owocowa interpretacja klasycznego wina Chianti.

Czerwone, wytrawne wino leżakujące w beczce
13 miesięcy. Prawdziwy „Supertoskan”, wino wielkiej klasy, bardzo intensywne, mocno zbudowane,
rozpieszczające podniebienie przeplatającymi się
kolejnymi warstwami smaków.

16-18ºc

16-18ºc

Cena netto: 44,90 zł

Cena netto: 64,90 zł

I
Maculan

Niektórzy twierdzą, że chardonnay, cabernet czy merlot „przywędrował”
do Veneto za sprawą Napoleona Bonaparte, który - podczas swojego
tournée po Europie - również w taki sposób odciskał francuskie piętno na podbijanych ziemiach. Na dobrej asymilacji francuskich szczepów
dziś korzysta m. in. Angela Maculan, właścicielka winnicy w uroczym
miasteczku Breganze, nieopodal Valdobbiadene, słynnego z prosecco.
Winnica ma 40 ha, oprócz szczepów francuskich uprawia się tam
także fruliano, vespaiolo, moscato czy marzemino. Najbardziej
znana etykieta to 100% cabernet sauvignon, nazwany Palazzotto,
z którego winnica Maculan słynie na całym świecie.

Maculan Vespaiolo

DOC Breganze

Maculan Bidibi

IGT Veneto Bianco

Veneto

Veneto

Wytrawne, białe

Wytrawne, białe

100% vespaiolo

55% tai, 45% sauvignon blanc

Maculan

Maculan

Wino ma bladocytrynową barwę oraz szeroką paletę aromatów:
dojrzałe brzoskwinie, morele, nektarynki, miód a także skórka
z pomarańczy. Na podniebieniu piękna „bitwa” pomiędzy żywą
kwasowością a mocno owocową strukturą. Posmak nieoczywisty,
delikatnie piwniczny.

Wino o słomkowożółtej barwie i intensywnych aromatach owoców
tropikalnych, cytrusowych oraz świeżo skoszonej trawy. Na podniebieniu żywa kwasowość. Dobrze zaokrąglone, z trwałym finiszem.

8-10ºc

8-10ºc
Cena netto: 44,90 zł

Palazzotto
Cabernet Sauvignon

DOC Breganze

Cena netto: 49,90 zł

Maculan Brentino

IGT Veneto Rosso
Veneto
Wytrawne, czerwone

Veneto
Wytrawne, czerwone
100% cabernet sauvignon
Maculan
Pallazotto dojrzewa przez 12 m-cy w dębowych
beczkach. Ma czerwonorubinową barwę oraz intensywny zapach jagód, lukrecji i wanilii. Na podniebieniu czuć dobrze zintegrowane ze strukturą wina
taniny oraz mocny posmak owocu.

55% merlot, 45% cabernet sauvignon
Maculan

Brentino ma głęboki, ciemnorubinowy kolor i intensywne,
uwodzicielskie aromaty jeżyn, wiśni oraz drewna cedrowego.
W ustach pełne, o mocnych posmakach ciemnych owoców, utrzymujących się do trwałego finiszu.

18ºc
Cena netto: 59,90 zł

Dindarello

IGT Veneto
Veneto
Słodkie, białe

pojemność

375 ml

100% moscato
Maculan
Dindarello to białe, słodkie wino ze szczepu moscato. Ma bladocytrynową barwę i intensywne aromaty winogron, miodu i skórki
z pomarańczy. Na podniebieniu pełne słodyczy ciało, zrównoważone,
żywe i intensywne aż do końca.

18ºc
Cena netto: 94,90 zł

10ºc
Cena netto: 49,90 zł

I
Rosso della
Lanciola

IGT Toscana

Chianti Classico
Le Masse di Greve

DOCG Chianti Classico

Toskania

Toskania

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

Sangiovese, Canaiolo, Merlot

Sangiovese, Merlot, Canaiolo,
Cab. Sauv., Colorino
Azienda Agricola Lanciola

Azienda Agricola Lanciola
Rosso della Lanciola to młode wino
ze słonecznej Toskanii. Ma czerwoną
barwę z burgundowymi refleksami oraz
świeży i trwały bukiet. W ustach ukazuje delikatną strukturę, oraz przyjemną
harmonię pomiędzy owocowością
a kwasowością. Na finiszu dość długie
i ostre, w swojej klasie. Będzie dobrym
partnerem ragu, oraz dań z grzybami.

18ºc
Cena netto: 32,90 zł

Chianti Classico riserva
Le Masse di Greve

DOCG Chianti Classico

Le Masse di Greve jest wytwarzane
z winogron rosnących w okolicach miasteczka Greve in Chianti w samym sercu apelacji. Wino dojrzewa w dębowych
beczkach przez 12 m-cy i dumnie dzierży
na butelce znak czarnego koguta, zarezerwowany tylko dla najlepszych Chianti. Ma ciemno rubinową barwę z granatową obwódką, w nosie mocny aromat
czerwonych owoców, wanilii oraz nut
balsamicznych. Na podniebieniu słodkie taniny balansują się przyjemną
kwasowością typową dla Sangiovese.
Finisz mocno owocowy. Chianti Classico
jest idealnym kompanem dla sosu pomidorowego w każdej postaci – pizza,
makaron, dań tłustych oraz sosów
na bazie oliwy z oliwek, chociażby makaronu aglio e olio.

18ºc
Cena netto: 59,90 zł

Terricci

IGT Toscana

Toskania

Toskania

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

Sangiovese, Merlot, Canaiolo,
Cabernet Sauv., Colorino
Azienda Agricola Lanciola

Sangiovese, Cab. Sauvignon,
Cabernet Franc
Azienda Agricola Lanciola

Le Mase di Greve Riserva to toskański
„zawodnik” wagi ciężkiej. Od swojego
młodszego brata (Le Mase di Greve),
odróżnia go czas, jaki spędził dojrzewając w dębowej beczce. Nie jest to 12,
a 24 miesiące. Wino ukazuje w kieliszku swoją karmazynową barwę i mocną
strukturę. Mocne aromaty dojrzałych
owoców: malin, jeżyn, wiśni, borówek,
wanilii, oraz dębu. Na podniebieniu jest
trwałe i kompletne. Taniny są mocno wyczuwalne, lecz nieagresywne. Bistecca,
jagnięcina w ziołach, czy ragu z dzika to potrawy, którym dobrze zrobi towarzystwo
kieliszka Chianti Classico Riserva.

18ºc
Cena netto: 79,90 zł

Każdy szanujący się producent wina
z Toskanii ma w swojej ofercie „supertoskana”. Terricci to jeden z nich: długie, bogate wino zdeklasyfikowane do
apelacji regionalnej, ze względu na proporcje szczepów winogron oraz techniki winifikacji. Wino dojrzewa przez 18
miesięcy w dębowych beczkach, a następnie jeszcze rok w butelce, zanim trafi
na rynek. Ma intensywnie czerwoną barwę z ciemnymi refleksami. W nosie paleta aromatów: czerwone owoce, wanilia,
cynamon. W ustach jest mięsiste, eleganckie, trwałe taniny i owocowy posmak na finiszu. Pasuje do wołowiny
i dziczyzny.

18ºc
Cena netto: 119,90 zł

I

Salcheto Chianti
Colli Senesi

DOCG Chianti
Colli Senesi

Salcheto Nobile
di Montepulciano

DOCG Nobile
di Montepulciano

Dostępne
pojemności:
75o i 375 ml

Salcheto Nobile
di Montepulciano riserva

DOCG Nobile
di Montepulciano

Toskania

Toskania

Toskania

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

Sangiovese, Canaiolo, Mammolo

100% Sangiovese (Prugnolo Gentile)

Salcheto

Salcheto

Sangiovese (Prugnolo Gentile),
Colorino
Salcheto

Chianti Colli Senesi to organiczne, młode
i łatwe do picia wino. Jego niewielka
część jest leżakowana w małych beczkach
dębowych, dzięki czemu staje się bardziej
okrągłe w smaku. Ma ciemnoczerwoną
barwę i przyjemny aromat świeżych, czerwonych owoców oraz ziół. W ustach świeże,
dobrze zbalansowane, bardzo naturalne.
Idealne do picia solo, sezonowanych
wędlin, bruschetty z pomidorami i makaronów z sosem pomidorowym.

Nobile di Montepulciano to sposób
na Sangiovese z okolic urokliwego miasteczka Montepulciano w środkowej Toskanii. Wino dojrzewa w dębowych beczkach przez 18 miesięcy. Ma bordową barwę i refleksy świadczące o długim kontakcie z dębem. W nosie rustykalne – aromaty
czarnych owoców, żelaza i ziemi. Na podniebieniu ukazuję swą moc, jest złożone,
długie o pikantnym finiszu. Stworzone
do Bistecca alla Fiorentina – olbrzymich
steków z wołowiny rasy Chiana.

Nobile di Montepulciano Riserva to sposób
na Sangiovese z okolic urokliwego miasteczka
Montepulciano w środkowej Toskanii. Wino
dojrzewa w dębowych beczkach przez 24
miesiące, następnie jeszcze przez rok w butelce. Ma bordową barwę i matowy deseń.
W nosie wyczuwalna śliwka, lukrecja, nuty tytoniu. W ustach potężne, złożone, harmonijne z mocnym wykończeniem. Stworzone
do Bistecca alla Fiorentina – olbrzymich steków
z wołowiny rasy Chiana.

18-20ºc

18-20ºc

18-20ºc

Cena netto: 49,90 zł

Cena netto: 94,90 zł / 750 ml
54,90 zł / 375 ml

Cena netto: 139,90 zł

SI

Redola Bianco

DOC Maremma
Toscana Bianco

VR Vermentino

IGT Toscana

MR Morellino

DOCG Morellino
di Scansano

Toskania

Toskania

Toskania

Wytrawne, białe

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

Vermentino, Sauvignon Blanc,
Fiano
Frank & Serafico

100% Vermentino

100% Sangiovese

Frank & Serafico

Frank & Serafico

Delikatne, wytrawne, białe wino z zachodniej
Toskanii, z okolic miastec?
zka Grosseto. Ma słomkowożółtą barwę
i aromaty jabłka, melona oraz suszonych moreli. Na podniebieniu rześkie
i żywe, łatwe do picia. Pasuje do owoców
morza, sałat oraz delikatnych przystawek.

8-10ºc
Cena netto: 39,90 zł

Vermentino to szczep winogron „lubiący
? morze”, uprawiany jest na liguryjskim wybrzeżu Włoch i Francji, na Sardynii, Korsyce, wybrzeżu Portugalii czy
na wyspie Madera. VR to 100% Vermentino z zachodniej Toskanii, z okolic miasteczka Grosseto. Ma jasnożółtą barwę, oraz silne zapachy cytrusów oraz
krzewów.
Na
podniebieniu
soczyste
i mineralne o trwałym finiszu. Idealne
do spaghetti z pesto, ryb i owoców
morza.

8-10ºc
Cena netto: 54,90 zł

Morellino to wschodząca gwiazda
?na firmamencie toskańskich apelacji
winnych Nie jest może tak popularna jak
Chianti czy wina z Montalcino, lecz swą jakością i świeżością trwale zapisuje się w
must have każdego winomana. MR Morellino to 100% Sangiovese, nie starzone w dębie. Ma purpurową barwę i ciekawe aromaty
czereśni, wiśni oraz kwiatów. Na podniebieniu intensywnie owocowe, świeże, dobrze
zbalansowane. Ragù, porchetta, dania z dzika czy borowiki to dobra para do kieliszka
Mr Morellino.

18ºc
Cena netto: 54,90 zł

S
Nani Rizzi

Spadkobierca tradycji trwającej trzy pokolenia,
Denis Spagnol, kontynuuje dzieło rozpoczęte przez
swojego dziadka. Winnica położona w samym sercu regionu Treviso. Przekazywane z pokolenia na
pokolenie doświadczenie i korzystne położenie
procentuje doskonałym winem. Punktem wyjścia
dla procesu winifikacji są cenne winogrona ”Glera”
ze wzgórza Valdobbiadene. Musujące wina Nani
Rizzi oferowane są w dwóch liniach: CRU Nani Rizzi
oraz DOCG Nani Rizzi.

Cru millesimato dry

docg valdobbiadene

Valdobbiadene Prosecco
Superiore Extra Dry

DOCG valdobbiadene

Dostępne
pojemności:
0,75, 1,5 i 3 l

Valdobbiadene Prosecco
Superiore brut

DOCG valdobbiadene

Treviso

Treviso

Półsłodkie, białe, musujące

Półwytrawne, białe, musujące

Wytrawne, białe, musujące

100% Glera

100% Glera

100% Glera

Nani Rizzi

Nani Rizzi

Nani Rizzi

Wino musujące o jasnożółtym kolorze.
W nosie odsłania słodkie nuty jabłka,
brzoskwini i moreli. W ustach lekko słodkie, świeże i kremowe, na finiszu wyczuwalne nuty kwiatowe. Doskonałe jako apertif po posiłku. Idealny towarzysz deserów,
a zwłaszcza ciast.

8ºc
Cena netto: 64,90 zł

Wino z samego serca Valdobbiadene
w prowincji Treviso. Wytwarzane w 100%
z winogron Glera. Aby osiągnąć najlepszą jakość wina, owoce są zbierane ręcznie. Wino
o żywej słomkowej barwie. Bukiet obfity
w aromaty brzoskwini i kwiatów akacji z delikatnym akcentem płatków róży. Słodki finisz.

8ºc
Cena netto: 49,90 zł / 750 ml
269,90 zł / 3 l

Treviso

Wytrawne wino musujące o drobnych, trwałych
bąbelkach. Barwa lekko słomkowa. W aromacie delikatne, z nutami kwiatów i owoców cytrusowych. W ustach pełne, zrównoważone,
wyraźnie owocowe o kremowej fakturze. Doskonałe na aperitif, pasuje też do przystawek,
potraw warzywnych i owoców morza.

8ºc
109,90 zł / 1,5 l

Cena netto: 49,90 zł

I
PRINCIPE DEL SOLE
Sangiovese

IGT toscana

PRINCIPE DEL SOLE
Chianti

Docg chianti

Toskania

Chianti

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% sangiovese

90% sangiovese, 10% canaiolo

L'arco

L'arco

Wino wyróżniające się intensywnym
rubinowym kolorem z nutami fioletu.
W nosie otwierają się w całej swojej
elegancji aromaty czerwonych owoców,
takich jak wiśnia i jeżyna. W usta jest intensywne, gładkie i zrównoważone, ma
świeży i niezwykłe aromatyczny finisz.

16-18c
Cena netto: 29,90 zł

PRINCIPE DEL SOLE
Chianti Riserva

DOCG chianti

Intensywny kolor głębokiej rubinowej
czerwieni. Interesujące, zniewalająco
pachnące aromaty owoców wiśni i malin,
a następnie lżejsze, bardziej złożone nuty
likieru i kawy. Na podniebieniu aksamitne
słodkie taniny z owocowym finiszem, dzięki którym wino jest niezwykle przyjemne.

16-18ºc
Cena netto: 29,90 zł

PRINCIPE DEL SOLE
Toscana

Igt toscana

Chianti

Toskania

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

90% sangiovese, 10% canaiolo

50% merlot, 50% sangiovese

L'arco

L'arco

Wino o głębokim rubinowym kolorze,
intensywnych zapachu wiśni i malin.
W ustach delikatne i eleganckie o aromatach fiołków, jeżyn i dojrzałych wiśni.
Wino pełne, z długim finiszem, doskonałe
zarówno do picia solo jak i do jedzenia.

Wino posiada intensywny rubinowy kolor
i dużo gęstych, złożonych aromatów
owoców, skóry, ziemi i przypraw. Posiada
dużą, krągłą budowę, jest niezwykle gęste
i posiada długi finisz

16-18ºc

16-18ºc

Cena netto: 49,90 zł

Cena netto: 49,90 zł

I
Passo del sud
Passo Del Sud powstało we współpracy winiarskich
specjalistów, a zarazem serdecznych przyjaciół Benedetta Lorusso i Mario Davida Cassano. Owocem ich pracy jest aromatyczne, intensywne, aksamitne, krągłe wino z włoskiego regionu Puglia.
Specjalny proces podsuszania winogron, praktykowany przez enologów, zapewnił siłę smaku najlepszym gronom, a także przyczynił się powstania
złożonych i eleganckich win o wspaniałej osobowości.
Appassimento jest metodą tradycyjną, która
pozwala skoncentrować smaki i aromaty wina.
Winogrona pozostają na winorośli zachowując
swoje właściwości. Passo del Sud stworzony jest

Appassimento

Puglia IGP

z 4 winorośli: Nero di troia, Negroamaro,
Merlot i Primitivo.
Jest to wino, które przy każdej degustacji oferuje
niezapomniany smak, radość i piękne chwile.

Appassimento Edizione

Puglia IGP

Negroamaro

Puglia IGP

Apulia

Apulia, 300m n.p.m.

Apulia

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

30% Primitivo, 30% Negroamaro,
20% Nero di troia, 20% Merlot
Passo Del Sud

40% Nero di Troia, 30% Primitivo,
30% Merlot
Passo Del Sud

100% Negroamaro Primitivo

Wybitne czerwone wino o intensywnej
czerwieni z fioletowymi refleksami. Ma
mocny smak czerwonych owoców: jeżyn,
jagód i czarnej porzeczki oraz przypieczonych przypraw. Jest miękkie, aksamitne
i ma wspaniały, długi finisz. Doskonale
komponuje się z pieczonym czerwonym
mięsem i pieczoną cielęciną, wędlinami
i lekko przyprawionymi serami. Wino
należy dekantować przed podaniem.

18ºc
Cena netto: 29,90 zł

Passo Del Sud

Jasnobrązowe, rubinowe czerwone wino.
Charakteryzuje się intensywnym zapachem
dojrzałych śliwek, wiśni i czarnej porzeczki.
W smaku wyczuwalne nuty przypraw, kakao
i wanilii. Pełne, miękkie, o harmonijnym,
słodkim, owocowym smaku i krągłej strukturze. Świetnie komponuje się z pieczonym
czerwonym mięsem, głównym daniem
z ragout i serami. Przed podaniem należy
zdekantować.

Wyraziste wino w kolorze głębokiej czerwieni z rubinowymi refleksami. Ma intensywny
smak z delikatnymi nutami czerwonych
owoców i przypraw. Jest miękkie, krągłe,
ze słodkimi i dobrze zbalansowanymi taninami. Idealne do czerwonych pieczonych
mięs, wędlin i serów. Należy zdekantować
przed podaniem.

18-20ºc

18-20ºc

Cena netto: 37,90 zł

Cena netto: 29,90 zł

I
Balbi Soprani
Winnica Balbi Soprani została założona przez
Francesco Capettę w późnych latach 80. na terenie
nieruchomości Cantine Capetta, w samym środku
jednego z najważniejszych obszarów uprawy
winogron na wzgórzach Moscato d'Asti - krainy
wykwintnego piękna i starożytnych tradycji,
która została wpisana na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO ze względu na tradycję produkcji wina.
Balbi Soprani to 21 hektarów ziemi w gminach
Santo Stefano Belbo i Cossano Belbo.
Wybitny ekspert znany przez każdego w regionie
Moscato, Francesco Capetta kupił jedne z najlepszych kawałków ziemi w Santo Stefano Belbo
i Cossano Belbo, które słyną z uprawy wysokiej
jakości winogron. Misją Balbi Soprani było od
tego czasu czerpanie korzyści z odmian winorośli
w Piemoncie poprzez wytwarzanie win z najbardziej szlachetnych, prestiżowych szczepów.

Fragolino Villa Rustica

Piemont
Słodkie, czerwone
Balbi Soprani
Idealne do picia solo oraz jako dodatek
do koktajli. Doskonale komponuje się
z ciastami i słodyczami.

?ºc
Cena netto: 21,90 zł

D

Saale unstrut

Ahr

Rheinhessen
hessiche Bergstrasse
Rheingau

Mittelrhein

MoselSaarRuwer

Franken
Nahe
Pfalz
Wurttemberg
Baden

Wurttemberg

wina niemieckie
Niemcy to przede wszystkim ojczyzna rieslinga, uznawanego przez sommelierów i znawców za najszlachetniejszą białą odmianę winogron. Większość
winnic leży wzdłuż Renu i Mozeli na zachodzie Niemiec, wyjątkiem jest Frankonia.
Problemy, jakie dziś napotyka niemieckie
winiarstwo, to zła sława miernych, słodkawych win zalewających rynki europejskie w latach 90. XX wieku oraz archaiczny i dość skomplikowany dla konsumenta sposób opisywania wina na etykiecie. Z pewnością jednak znajdziemy
w Niemczech olbrzymią różnorodność
interpretacji win białych oraz ciekawe
krzyżówki winorośli, co dla poszukujących winomaniaków może być długą
i niekończącą się przygodą.

Niemcy
Sachen

D
Louis Guntrum

Rodzina Guntrum od 1648 roku gospodaruje na stromych zboczach Renu, w okolicach miejscowości
Wörrstadt. Louis Konstantin Guntrum to przedstawiciel 11 pokolenia władającego rodzinnymi winnicami. Czasy świetności tego regionu to kadencja
jego pradziada Ludwika. Na przełomie XIX i XX wieku
ceny rieslingów z Rheinhessen sięgały wartości
czerwonych bordeaux Grand Cru Classe. Dziś Louis
Kontantin godzi tradycję z wymogami współczesnego rynku. Dzięki dobrej znajomości swoich winnic
selekcjonuje winogrona - w zależności od siedliska tak, aby oddać wielkość rieslinga, co przekłada się
na różne interpretacje tego królewskiego szczepu
na każdą kieszeń.

Louis Dry Riesling

Louis Riesling

Qualitätswein b. A.
Rheinhessen
Hesja Nadreńska

Qualitätswein b. A.
Rheinhessen

brązowy Medal

Wine challenge

Wytrawne, białe

2010

100% riesling
Louis Konstantin Guntrum
Louis Dry Riesling to klasyczne wino z Rheinhessen
(Hesja Nadreńska). Wyjątkowa kompozycja gleby czerwony piaskowiec i ziemie kredowo-gliniaste daje mineralność, głębokość i owocowy charakter. Pachnie delikatnie brzoskwiniami, morelami
i gruszkami, w ustach imponuje dobrą równowagą
i trwałym finiszem.

7-9ºc
Cena netto: 29,90 zł

Louis Guntrum
GewÜrztraminer

Qualitätswein b. A.
Rheinhessen

Hesja Nadreńska
Półsłodkie, białe
100% riesling
Louis Konstantin Guntrum
Riesling przejmuje cechy otoczenia, w którym rośnie.
W okolicach Nierstein występują gleby czerwonego
piaskowca, takie jak w Alzacji. Wino pachnie
tropikalnymi owocami, na podniebieniu zaś dominuje zielone jabłko, a także melon i ananas. Doskonała równowaga pomiędzy słodyczą i kwasowością.

8-10ºc
Cena netto: 29,90 zł

Guntrum Riesling
Royal Blue

Landwein

Hesja Nadreńska

Hesja Nadreńska

Wytrawne, białe

Półwytrawne, białe

100% gewürztraminer

100% riesling

Louis Konstantin Guntrum

Louis Konstantin Guntrum

To nietypowy gewÜrztraminer - mocno wytrawny. Ma złotą barwę i ciekawy aromat nektarynek, grejpfrutów i cytryn. Na podniebieniu
z początku zamknięte, ostre, mineralne, z czasem bardziej owocowe, z delikatnie miodowym
finiszem.

7-9ºc
Cena netto: 49,90 zł

Najbardziej klasyczna propozycja dla wielbicieli białych, niemieckich, półwytrawnych win. Niski
poziom alkoholu (9,5%), dość wysoka zawartość
cukru resztkowego (27,5 g/l) oraz zrównoważona
kwasowość daje nam wino, w którym niczego nie
brakuje i niczego nie ma za dużo.

8-10ºc
Cena netto: 29,90 zł

Chi
Guntrum Scheurebe
Trocken

Qualitätswein b. A.
Rheinhessen

Guntrum Oppenheimer
Riesling Feinherb

Qualitätswein b. A.
Rheinhessen

Hesja Nadreńska

Hesja Nadreńska

Wytrawne, białe

Półwytrawne, białe

100% scheurebe

100% riesling

Louis Konstantin Guntrum
Szczep scheurebe uzyskany z krzyżówki rieslinga i silvanera przez Dr. Georga Scheua w 1916 r.
Wino to charakteryzuję się wyjątkowym owocowym smakiem z nutą grejpfruta , czarnej porzeczki i agrestu. Jest bardzo dobrze zbudowane
i jego delikatna kwasowość bardzo dobrze
współgra z harmonijną owocową nutą.

8-10ºc
Cena netto: 39,90 zł

Guntrum Pinot Noir
Trocken

Qualitätswein b. A.
Rheinhessen

Louis Konstantin Guntrum
Wyjątkowe wino produkowane z rieslingów uprawianych w okolicach Oppenheim. Region ten charakteryzuję się lessowym i gliniastym podłożem idealnym
do uprawy tego szczepu. Wino bardzo aromatyczne,
główne nuty to brzoskwinia, przełamana lekką i harmonijną kwaskową nutą białych i czerwonych jabłek.
Dobrze zbudowane wino, orzeźwiające i pełne wdzięku.

8-10ºc
Cena netto: 54,90 zł

Guntrum Niersteiner
Riesling Trocken

Qualitätswein b. A.
Rheinhessen

Hesja Nadreńska

Hesja Nadreńska

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, białe

100% pinot noir

100% riesling

Louis Konstantin Guntrum

Louis Konstantin Guntrum
Wino bardzo dobrze zbalansowane, o harmonijnej
strukturze. Winogrona wykorzystane do produkcji
tego wina uprawiane w regionie Niersteiner z wyjątkową i finezyjną starannością, a wyjątkowe podłoże
- czerwony piaskowiec - nadają mu wyjątkowy, owocowy charakter. Wino pełne, soczyste, orzeźwiające.

8-10ºc
Cena netto: 54,90 zł

Guntrum RosÉ
Trocken

Qualitätswein b. A.
Rheinhessen
Hesja Nadreńska
Wytrawne, różowe
100% dornfelder
Louis Konstantin Guntrum
Wytrawne czerwone wino ze szczepu Pinot Noir o wyjątkowym kolorze
z rubinowymi refleksami. Dobrze zbudowane jego delikatne taniny wyjątkowo harmonijnie współgrają z owocowymi nutami owoców wiśni
i słodkich malin. Jego aromaty są bardzo trwałe i długo utrzymują swój
charakter na podniebieniu. Idealne wino do dań pikantnych, dziczyzny
i pieczeni.

Wino bardzo aromatyczne, wyczuwalne nuty truskawki i wiśni o bardzo dobrze zbalansowanej
strukturze. Dodatkowy lekki aromat przypraw
sprawia, że wino idealnie się komponuje z ciężkimi
potrawami. W okresie letnim lekko schłodzone
wyśmienite jako aperitif.

16-18ºc

10-12ºc

Cena netto: 52,90 zł

Cena netto: 34,90 zł

GE
Gruzja
Black sea
coast

Imereti
Kartli

Kakheti
Black sea
coast

Meskheti
Kvemo kartli

wina gruzińskie
Winnice w Gruzji położone są na południowych stokach Kaukazu. Najważniejsze regiony upraw to Kakhetia, Imereti
i Kartli. W większości uprawia się tu lokalne szczepy winogron, jak rkatsiteli,
mtsvane czy saperavi. Przed upadkiem
ZSRR wina z Gruzji trafiały głównie
na niewymagający rynek rosyjski. Po zmianach geopolitycznych, kiedy gruzińskie

Besini

Besini to po starogruzińsku wino składane w ofierze bogom. Besini Wine Company to 200 ha winnica
w regionie Kakhetia, którą sprywatyzowano, doinwestowano i poddano istnej rewolucji. Dziś - łącząc
bogatą tradycję, zupełnie różną od europejskich,
z nowoczesną technologią - Besini produkuje najwyższej jakości wina, które cenią sobie konsumenci na całym świecie. Warto zwrócić uwagę na znakomite półsłodkie, czerwone Kindzmarauli oraz
ciekawe białe, wytrawne Tsindali.

wina zaczęły trafiać na rynki europejskie stało się jasne, iż przemysł winiarski w Gruzji jest przestarzały i ma duże
problemy z utrzymaniem jakości. Wiele
winnic sprywatyzowano i doinwestowano. W dzisiejszych czasach możemy cieszyć się dobrej jakości winami
o charakterystyce odmiennej, niż europejski
czy nowoświatowy mainstream.

GE
Tsinandali

AOC Tsinandali

Mukuzani

Aoc Mukuzani

Kakheti

Kakheti

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

85% rkatsiteli, 15% kakhuti
mtsvane
Besini

100% saperavi

To białe, wytrawne wino produkowane jest
z połączenia dwóch odmian winogron:
rkatsiteli i mtsvane, pochodzących
z regionu Kakheti. Wino posiada kolor
bladosłomkowy z odcieniami zieleni.
W zapachu przyjemny aromat zielonych jabłek, białych kwiatów i owoców
tropikalnych. W ustach silnie mineralne,
łagodne i harmonijne, z posmakiem
żółtych śliwek. Pasuje do drobiu, ryb
z grilla, sałatek i serów.

7-9ºc
Cena netto: 26,90 zł

Saperavi

Regional Wine

Besini
Czerwone, wytrawne wino gruzińskie produkowane w 100% z odmiany saperavi
w regionie Kakheti. Wina z tej
apelacji są uznawane za najlepsze
w Gruzji. Ze względu na swój ciemny, malinowy kolor i strukturę wino
przyciąga uwagę każdego. Wino zrobione w dość owocowym stylu.
Aromat wyróżnia się intensywnym
bukietem wiśni i dojrzałych jeżyn,
z nutą czarnego pieprzu i przyjemnym wypełnieniem subtelnej dębiny.
W smaku lekko pestkowe, ale przy tym
korzenne i ziemiste. Bogate w garbniki.
Wino polecane do grillowanego mięsa,
dziczyzny, gulaszu i serów.

16-18ºc
Cena netto: 33,90 zł

Kindzmarauli

AOC Kindzmarauli

Kakheti

Kakheti

Wytrawne, czerwone

Półsłodkie, czerwone

100% saperavi

100% saperavi

Besini

Besini

Gruzińskie, czerwone wino pochodzące
z odmiany o tej samej nazwie rosnącej
w regionie Kakheti. Posiada głęboki, fioletowy kolor z odcieniami granatu i
zapach suszonej śliwki, dojrzałej wiśni
i ciemnej czekolady. Wytrawny smak
w połączeniu z mineralnymi tonami
przypomina w stylu najlepsze z Bordeaux. Posmak dębu świetnie uzupełnia
owocową paletę zarazem wydłużając
finisz. Doskonale podkreśli smak grillowanego mięsa, dziczyzny, gulaszu
i twardych serów.

Kindzmarauli to wino ze szczepu Saperavi ,
uprawianego w apelacji Kindzmarauli
w regionie Kakheti. Odmiana ta daje
jedne z najlepszych win w Gruzji, a tym, co
ją wyróżnia, jest czerwony miąższ. Posiada ciemny, wiśniowy kolor z odcieniami
granatu i intensywny zapach dojrzałych
wiśni i jagód. To szlachetne wino jest
zrobione w zdecydowanie nowoczesnym stylu. Półsłodki smak zawdzięcza
ciepłemu klimatowi Alazani. Przyjemne,
aksamitne taniny tworzą łagodny smak
i sprawiają, że wino jest bardziej zrównoważone, pikantne i finezyjne. Zwieńczone długim, karmelowym finiszem.
Pasuje do deserów, pikantnych dań
i dojrzałych serów.

16-18ºc

16-18ºc

Cena netto: 28,90 zł

Cena netto: 36,90 zł

GE
Pirosmani
White Semi Dry

Regional Wine

Pirosmani
Red Semi Dry

Regional Wine

Kakheti

Kakheti

Półwytrawne, białe

Półwytrawne, czerwone

Rkatsiteli, kakhuri, mtsvane, kisi

Saperavi, cabernet sauvignon,
merlot
Besini

Besini
Gruzińskie, białe, półwytrawne wino
z mieszanki szczepów rkatsiteli, kakhuri
mtsvane i kisi. Posiada jasny, słomkowy
kolor z delikatnymi odcieniami zieleni.
W zapachu intensywny aromat białych
kwiatów i świeżych owoców, a zwłaszcza
melona oraz pigwy. W smaku lekki
i orzeźwiający smak owoców cytrusowych i pigwy. Świetny jako aperitif oraz
do ryb i sałatek.

Czerwone, półwytrawne, gruzińskie wino
z odmian saperavi i międzynarodowych
szczepów cabernet sauvignon oraz merlot, rosnących w regionie Kakheti. Posiada głęboki, purpurowy kolor z odcieniami granatu. W zapachu wyróżnia się
intensywnym bukietem dojrzałych jeżyn
i malin. W smaku jest harmonijne i lekko pikantne. Polecane do grillowanych
mięs, deserów i owoców.

8-10ºc

16-18ºc

Cena netto: 26,90 zł

Cena netto: 26,90 zł

Alazani
White Semi Sweet

Regional Wine

Alazani
Red Semi Sweet

Regional Wine

Kakheti

Kakheti

Półsłodkie, białe

Półsłodkie, czerwone

Rkatsiteli, kakhuri, mtsvane, kisi

Saperavi, cabernet sauvignon,
merlot
Besini

Besini
Półsłodkie, białe wino produkowane
w regionie Kakheti z mieszanki rdzennie gruzińskich szczepów rkatsiteli,
kakhuri, mtsvane i kisi. Posiada jasny
słomkowy kolor z żółtymi refleksami i silny bukiet miodu, karmelu oraz suszonych
fig. W ustach świeże, orzeźwiające i doskonale zbalansowane pomiędzy słodyczą a kwasowością. Pasuje do deserów
oraz sałatek owocowych i warzywnych.

Czerwone, półsłodkie wino pochodzące
z mieszanki gruzińskiej odmiany saperavi
i międzynarodowych szczepów cabernet sauvignon oraz merlot. Nazwa pochodzi od rzeki Alazani w regionie
Kakheti. W związku z cieplejszym klimatem winogrona osiągają tu więcej
słodyczy, niż w innych regionach Gruzji.
Wino posiada ciemnowiśniowy kolor
z fioletowymi odcieniami i przyjemny aromat owoców leśnych i wiśni.
W ustach nuty dżemu i konfitury z jagód
oraz suszonych owoców. Doskonały balans kwasowości ze słodyczą. Pasuje do
ciast i pikantnych dań kuchni azjatyckiej.

10-12ºc

16-18ºc

Cena netto: 26,90 zł

Cena netto: 26,90 zł

Chi
Chile

Elqui
valley

LimarÍ
valley

Choapa
valley

Aconcagua
valley

Maipo
valley

Cachapoal
valley

Colchagua
valley

Curicó
valley

MAule
valley

Itata
valley
BÍo BÍo
valley
Malleco
valley

Wina chilijskie
Uprawę winorośli do krajów Ameryki
Łacińskiej wprowadzili w XVI wieku hiszpańscy konkwistadorzy, lecz jej późniejsze losy i dzisiejszy obraz Chile zawdzięcza
francuskim winiarzom. Pod koniec XIX
wieku obsadzali oni winnice sprowadzanymi z Francji sadzonkami. Położenie winnic
w Chile, z jednej strony pomiędzy wysokimi
Andami, z drugiej zaś pustynią Atacami,
uchroniło winnice przed filokserą i zachowało genetyczne zasoby europejskich sadzonek, które dziś są podstawą chilijskiego
winiarstwa. Uzyskanie dojrzałych gron
w Chile nigdy nie było problemem i tamtejsze wina z cieplejszych regionów odznaczają się dojrzałą owocowością. Obecnie
w Chile uprawia się wiele odmian winogron,
wśród których do najbardziej popularnych
należą: sauvignon blanc, chardonay, cabernet sauvignon, merlot i carmenere.

chi
Junta Winery to winnica - jak
na chilijskie standardy - mała
i rodzinna. Winnice dla szczepów czerwonych położone są
w Curico Valley, zaś dla białych
w Central Valley. W Państwa
ręce oddajemy wina jedno i dwuszczepowe
z trzech różnych klasyfikacji jakościowych
i cenowych. Amigo Perro – młode wina o owocowym
charakterze, proste i niezobowiązujące. Momentos –
wina dojrzewające w całości, bądź w części,
w beczkach dębowych, ukazujące balans owocowości i złożoności tanin. Grand Reserve – wina
z selekcjonowanych ręcznie gron i wybranych
działek, dojrzewające w beczkach dębowych,
o bogatej strukturze i mocnej koncentracji.

Junta Momentos Reserve
Viognier Sauvignon Blanc

Junta Momentos Reserve
Cabernet Sauvignon
Brązowy medal

w konkursie

Central Valley

Curico Valley

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

60% viognier, 40% sauvignon blanc

100% cabernet sauvignon

Junta Winery

Junta Winery

Wino pochodzące z dwóch odmian winogron:
viognier i sauvignon blanc. Ma słomkowożółty
kolor, z intensywnymi aromatami kwiatów fiołka
i geranium - tak typowymi dla viognier - oraz gładkich,
tropikalnych nut z sauvignon blanc. Umiarkowanie intensywne w smaku, z lekką kwasowością.

9-11ºc
Cena netto: 34,90 zł

Junta momentos reserve
malbec

Posiada głęboki, rubinowy kolor. W nosie oferuje
ciekawą i kompleksową gamę aromatów: od
wiśni, sliwki, jagody aż do miękkich nut czarnej
porzeczki i mięty. Na podniebieniu jest aromatyczne, złożone i bogate w garbniki, które nadają
dobrą strukturę i subtelną słodycz.

18ºc
Cena netto: 34,90 zł

Junta Momentos Reserva
Merlot

Curico Valley

Curico Valley

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% malbec

100% merlot

Junta Winery

Junta Winery

Wino o intensywnym czerwonym kolorze. Aromaty świeżych, czerwonych owoców, pieprzu
i curry. Idealne z twardymi serami, dziczyzną,
pastami i ostrymi sosami.

18ºc
Cena netto: 34,90 zł

IWC

Wytrawne, chilijskie, czerwone wino z odmiany
merlot. Posiada piękny, wiśniowy kolor i aromaty
jagód i śliwek. W ustach jedwabiste z miękkimi
taninami. Idealne do łagodnych serów, kaczki,
kurczaka i past.

18ºc
Cena netto: 34,90 zł

chi
srebrny medal

Na konkursie
w brukseli

brązowy medal

Na konkursie

iwc

Junta Gran Reserve
Carmenere

Junta Gran Reserve
Cabernet Sauvignon

Curico Valley

Curico Valley

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% carmenere

100% cabernet sauvignon

Junta Winery

Junta Winery

Wytrawne, chilijskie, czerwone wino ze szczepu carmenere.
Posiada głęboki czerwony kolor. W zapachu roztacza wyraziste
nuty dojrzałych czarnych owoców w połączeniu z gładkimi nutami
białego pieprzu i goździków. Wino dobrze zaokrąglone na podniebieniu, o aksamitnej strukturze i długim finiszu. Pasuje do dziczyzny, steków, makaronów z pomidorowym sosem i twardych
serów.

18ºc
Cena netto: 54,90 zł

Głęboki, rubinowy kolor, aromaty jagód, śliwek, czarnej porzeczki
i mięty. Gładkie, pełne dojrzałych tanin. Idealne do grillowanych
mięs, dziczyzny i dojrzałych serów.

16-18ºc
Cena netto: 54,90 zł

Aus
Australia
Queensland
Western
australia

New south
wales
South
Australia

Victoria

Wina z australii

Tasmania

Ojcem chrzestnym australijskiego winiarstwa jest Szkot James Busby. Zabrał on
ze sobą do Australii kilkaset sadzonek
różnych odmian winogron i zasadził
je w Ogrodzie Botanicznym w Sydney.
Zaszczepki z tych sadzonek rozprowadzono po całym kraju. Dzięki żyznym glebom i dobremu nasłonecznieniu rozkwitła produkcja wina. Od 30 lat winiarstwo w Australii rozwija się bardzo dynamicznie, przybywa producentów wina,

Byrne
Chardonnay

South Australia

a pod nowe winnice przekazano znaczne
obszary ziemi. Obecnie eksport przewyższa sprzedaż na rynku krajowym
i trend ten przybiera na sile. Australijski
chardonnay i syrah podbijają podniebienia konsumentów na całym świecie.
Byrne Estate Series to wina stworzone
na 50-lecie winnicy. Naszym zdaniem
idealnie oddają ducha współczesnego
australijskiego winiarstwa.

Byrne
Shiraz
Wine
showcase
91 pkt.

Riverland (South Australia)

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

100% chardonnay

100% shiraz

Byrne Wines

Byrne Wines

Posiada bladocytrynowy kolor z odcieniami zieleni i ujmujące w zapachu dojrzałe tropikalne owoce
oraz nuty wanilii. W ustach łagodne, pełne dojrzałych brzoskwiń i owoców cytrusowych. Smak podkreśla kremowa nuta i wanilia.

8-10ºc
Cena netto: 29,90 zł

Odkrywa przed nami głęboki, purpurowy kolor
z odcieniami karmazynu. W zapachu wyczuwalne
owoce jagód z nutą dębu i pieczonych tostów.
Na podniebieniu bogactwo ciemnych owoców
i gładkich, subtelnych tanin. Bardzo długi finisz.

16ºc
Cena netto: 29,90 zł

0%
bezalkoholowe

Limity stężenia Alkoholu
u kierowców

O‰

O,2‰

O,3‰

O,4‰

O,5‰

0,8‰

Wina bezalkoholowe
Nasze wina bezalkoholowe to prawdziwi kosmopolici. Winogrona pochodzą
z Francji, myśl techniczna ze Szwecji,
a produkowane są w Niemczech. Winifikacja przebiega klasycznie. Winogrona
są zbierane, wyciskane i fermentowane,
a następnie wino dojrzewa w kadziach
stalowych. Alkohol powstały podczas fermentacji jest usuwany w procesie destylacji próżniowej. Metoda ta pozwala

rozdzielać substancje podatne na rozkład termiczny. Podgrzanie wina do temperatury wrzenia alkoholu, tj. ok. 78˚C,
skutkowałoby pozbawieniem go właściwości zapachowych i smakowych. Destylacja próżniowa - dzięki zzmniejszeniu
ciśnienia zewnętrznego cieczy - pozwala na rozkład substancji w dużo niższych
temperaturach, co umożliwia oddzielenie etanolu bez szkody dla trunku.

0%
E
VINOLA RUBY
GRAND CRU

Barrels & Drums
Sparkling

Francja / Niemcy

Szwecja

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, białe, musujące

100% cabernet sauvignon

100% chardonnay

Louis Konstantin Guntrum

Enjoy

To czerwone wino o intensywnie rubinowej barwie leżakowało przez 15
miesięcy w dużych słowackich beczkach
dębowych, aby rozwinąć charakterystyczny bukiet z nutami suszonych owoców
i kwiatów. W ustach jest wytrawne
i pełne, doskonale komponuje się
z pastą, czerwonym mięsem, wieprzowiną i serem.

16ºc
Cena netto: 29,90 zł

Barrels & Drums
Chardonnay

Białe, bezalkoholowe wino musujące
z gron chardonnay. Wytrawne, przyjemnie musujące, o smaku moreli,
agrestu i melona. Idealne na bezalkoholowe toasty.

5-7ºc
Cena netto: 26,90 zł

Barrels & Drums
Merlot

Szwecja

Szwecja

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

100% chardonnay

100% merlot

Enjoy

Enjoy

Białe bezalkoholowe wino spokojne
z gron chardonnay. Wytrawne, świeże,
o wyraźnym posmaku owoców tropikalnych i cytrusów. Długi i orzeźwiający finisz.

7-9ºc
Cena netto: 23,40 zł

Czerwone, bezalkoholowe, wytrawne
wino o zrównoważonym smaku ze szczepu merlot. W nosie borówka, jagoda
i zioła. Delikatna tanina daje winu
odpowiednia długość i miękki finisz.

16-18ºc
Cena netto: 23,40 zł

