WINA DOMOWE
BIAŁE
Vermador Blanco

Hiszpania | Alicante, La Bodega de Pinoso, Airen i Macabeo
Kiedy myślimy o winach hiszpańskich, mamy zwykle na myśli
ciężkie i mięsiste wina czerwone. To wino udowadnia, że mogą
one być zupełnie inne – świeże, z cytrusowym owocem
i właściwą sobie egzotyką.
150 ml — 15
750 ml — 69

CZERWONE
Vermador Tinto

Hiszpania | Alicante, La Bodega de Pinoso, Monastrell i Petit
Verdot
Vermador Tinto przekonał nas do siebie świeżym, a jednocześnie
zdecydowanym charakterem. Aromaty czerwonych owoców
leśnych i subtelnie pikantne nuty w tle to zamknięte w butelce
piękne południe ognistej Hiszpanii.
150 ml — 15
750 ml — 69

WINA IZRAELSKIE
BIAŁE

CZERWONE

Recanati Jonathan White

Recanati Jonathan Red

Półwytrawne, lekkie i orzeźwiające wino, w którego bukiecie
dominują akcenty owoców tropikalnych, melona i zielonych
roślin. W smaku rześkie, ze zrównoważoną kwasowością.

Miękkie i soczyście owocowe wino, o bukiecie
obfitującym w ciemne owoce: śliwki i wiśnie. W smaku
gładkie i krągłe z podkreśloną przyprawami owocowością
i delikatnym akcentem dębiny.

150 ml — 18
750 ml — 85

150 ml — 18
750 ml — 85

Izrael | Górna Galilea

Izrael | Górna Galilea

WINA

EKOLOGICZNE I WEGAŃSKIE
Organiczne, wegańskie, znakomite wina. Tak, bezglutenowe też.
Nie szkodzi, jeśli nie znasz się na winie – z nami się poznasz.
BIAŁE

CZERWONE

Malvasia „La Belle”

Primitivo „Ruminat”

Beztroskie i kokieteryjne, tak można w skrócie opisać
to wyjątkowe wino, które cechuje w pierwszym
kontakcie fenomenalna świeżość, a następnie wyraźne
nuty owoców tropikalnych, wosku pszczelego, a nawet
owoców liczi. Świetnie zbalansowane, nadzwyczaj
przyjemne w piciu.

Ruminat jest flagowym winem winnicy Olearia
Orsogna. Jest to Primitivo w arcyszlachetnym wydaniu.
Bukiet pełen dojrzałych czerwonych owoców, na
podniebieniu zaskakująco eleganckie, ciepłe i przyjazne.
Dzięki odrobinie wyższej zawartości cukru resztkowego
będzie smakować każdemu – gwarantowane!

150 ml — 19
750 ml — 89

150 ml — 18
750 ml — 87

Keltenwein Sandberg Grüner Veltliner

Syrah

Gdy tylko poczujemy jego zapach unoszący się
z kieliszka, przenosimy się w sen na jawie.
Spacerujemy beztrosko i radośnie po zielonej łące,
a w powietrzu unosi się zapach ściętej trawy.
Dalej nasz spacer prowadzi do sadu jabłkowego,
w którym urzeka nas kwaskowata i subtelnie słodka
woń. Keltenwein Sandberg to wyśmienite wino.

Ekscytujące wino z niebanalnym bukietem czerwonych
owoców. Przyjemne i niemęczące na podniebieniu
z dużą dawką ciepła i harmonii.

Włochy | Abruzja, Olearia Orsogna, Malvasia

Austria | Wienviertel, Andreas Weber, Grüner Veltliner

150 ml — 17
750 ml — 79

Włochy | Abruzja, Olearia Orsogna, Primitivo

Francja | Langwedocja, Domaine Bassac, Syrah

150 ml — 17
750 ml — 79

MUSUJĄCE

Pecorino „Civitas”

Włochy | Abruzja, Olearia Orsogna, Pecorino
W bukiecie dominuje charakterystyczny aromat
suszonych jabłek, cukierka lodowego i ślad likieru
ziołowego. Na podniebieniu pikantne i zarazem
soczyste ze świeżą, cytrusową kwaskowością.
Wyśmienite wino Bio.
150 ml — 19
750 ml — 89

Pinot Grigio Ramoro DOC Spumante
Włochy | Abruzja, Olearia Orsogna, Pinot Grigio

Bladoróżowe, musujące Pinot Grigio o niezwykle
urzekającym aromacie białej brzoskwini i różowego
grejpfruta wraz subtelnymi nutami białych kwiatów
w tle to zapewne idealna propozycja na aperitif lub
wieczór z przyjaciółmi. Lekkie, żywe, świeże. L’chaim!
150 ml — 18
750 ml — 85

Sauvignon Blanc

Francja | Langwedocja, Domaine Bassac
Świeże wino z obłędnym aromatem białych kwiatów,
tropikalnych owoców i zielonego jabłka.
Pije się świetnie samo w sobie.
150 ml — 17
750 ml — 79

Prosecco DOC Frizzante

Włochy | Weneto, Cantina Pizzolatom Glera
Frizzante z winnicy Cantina Pizzolato to świeże
i rześkie bąbelki z ponętnymi nutami jabłka, kwiatu
akacji i letniej łąki.
150 ml — 16
750 ml — 75

