KARTA WIN
BIAŁE

PERLATO SPUMANTE BRUT
Włochy / Wenecja / Pinot Bianco, Trebbiano, Chardonnay /
Eleganckie i lekkie wino musujące o jasnożółtym kolorze, posiada bardzo bogaty bukiet białych owoców połączonych z delikatnymi kwiatowymi akcentami.
Produkowane z winogron Pinot Bianco, Trebbiano oraz Chardonnay. Przechowywane w stalowych zbiornikach. Po delikatnym tłoczeniu fermentacja odbywa
się powoli w ściśle kontrolowanej temperaturze, aby rozwinąć najdelikatniejszy
zapach. Polecane jako aperitif, ale również do ryb, makaronów oraz drobnych
przekąsek.
................................................................................................................................69,99 zł

125 GOCCE MALVASIA DEL SALENTO I.G.P
Włochy / Apulia / Malvasia del Salento /
Osobliwością linii 125 jest niska zawartość alkoholu tylko 12,5%. Jest to możliwe dzięki kontrolowanej temperaturze podczas procesu fermentacji. Jego niska
zawartość alkoholu sprawia, że jest bardzo łatwe do picia. Zrobione w 100% z
gron Malvasia del Salento. Wino o intensywnym złocistym, słomkowo żółtym
kolorze. Zapach intensywny i cytrusowy, aromat kwiatów z nutami
zielonego jabłka. Polecane do ryb i serów.
................................................................................................................................99,99 zł

CAMPAGNOLA PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE IGT
Włochy / Wenecja / Pinot Grigio /
Produkowane w regionie Veneto we Włoszech przy użyciu szczepu Pinot
Grigio. Wino o jasno słomkowym kolorze. Posiada czysty i intensywny aromat
oraz posmak zielonego jabłka. Podawane w temperaturze 16-17°C.
..............................................................................................................................119,99 zł
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KARTA WIN
BIAŁE / RÓŻOWE

MOUNT RILEY SAUVIGNON BLANC
Nowa Zelandia / Marlborough / Sauvignon /
Pełnia cytrusów, z przewagą limonki i soczystych ananasów. Po chwili pojawia
się niedojrzały agrest w akompaniamencie pokrzywy, świeżo skoszonej trawy,
z delikatnym ziołowym akcentem. W ustach pełne brzoskwini i cytrusów, z dobrą kwasowością i lekką mineralnością.
.............................................................................................................................119,99 zł

SOLARIS TURNAU
Polska / Zachodniopomorskie / Solaris /
Solaris zawdzięcza swoją nazwę słońcu i wykorzystuje każdy jego promień do
stworzenia pełnej, kompleksowej struktury smaku i niepowtarzalnej gamy zapachowej. Aromaty gruszki, brzoskwini i miodu znajdują swoje odbicie w smaku, gdzie wyraźna grejpfrutowa kwasowość równoważy się z wytrawnością
i dojrzałością, niepozbawioną owocu. Solaris z Winnicy Turnau to intensywne
i charakterne wino o niezwykle stabilnej budowie.
..............................................................................................................................139,99 zł

TALAMONTI ROSE
Włochy / Abruzja / Montepulciano /
Owocowy włoski róż wykonany jest w 100% z Montepulciano d ‚Abruzzo.
Na nosie pojawiają się intensywne zapachy czerwonych jagód, jeżyn i porzeczek oraz aromaty wiśni. W smaku zachwyca świeżością i pełną owocowością
z pięknie zintegrowaną kwasowością. Polecane do sałatek, z lekkim mięsem
oraz jako aperitif.
................................................................................................................................99,99 zł
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KARTA WIN
CZERWONE

CATALDO NERO D’AVOLA IGT
Włochy / Sycylia / Nero d’Avola /
Czerwone wino produkowane w 100%z gron szczepu Nero d’Avola, wybieranych bardzo selektywnie z sycylijskich winnic z zachodniej części wyspy. Kolor
intensywnie granatowy z fiołkowym refleksem. W smaku wytrawne, pełne i bogate. Zapach aromatyczny, krągły i pikantny z nutą zielonego pieprzu. Posiada
bogate aromaty śliwkowe, tytoniowe z waniliowym wykończeniem. Polecane do
czerwonych mięs, serów i makaronów. Podawane w temperaturze 16-17°C.
................................................................................................................................89,99 zł

CAMPAGNOLA BARDOLINO DOC CLASSICO
Włochy / Wenecja / Corvina, Rondinella, Molinara /
Campagnola Bardolino to mieszanka Corvina, Rondinella oraz Molinara. Wino
leżakuje przez pół roku przed butelkowaniem. Ma rubinowo czerwony kolor,
silny aromat ciemnych czerwonych owoców. W smaku owocowe z posmakiem
przypraw i dzikiej jagody. Ma miękką konsystencję i długi posmak. Polecane do
mięs, makaronów i serów.
................................................................................................................................89,99 zł

125 PRIMITIVO DEL SALENTO IGP
Włochy / Apulia / Primitivo /
Osobliwością linii 125 jest niska zawartość alkoholu tylko 12,5%. Jest to możliwe dzięki kontrolowanej temperaturze podczas procesu fermentacji. Jego niska
zawartość alkoholu sprawia, że jest bardzo łatwe do picia. Zrobione w 100%
z gron Primitivo. Intensywny zapach dojrzałych śliwek i wiśniowego drzemu.
Wyczuwalna ostrość, wanilia i kakao. Polecane do serów, pizzy i makaronów.
................................................................................................................................99,99 zł
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KARTA WIN
CZERWONE

ESCORIHUELA GASCÓN RESERVA MALBEC
Argentyna / Mendoza / Malbec /
Intensywna rubinowa barwa, z fioletowymi refleksami. Aromaty jeżyn, żurawiny, śliwek i przypraw oraz nut dębowej beczki. Podniebienie pełne, soczyste
i złożone, z akcentami owocowymi oraz aromatami balsamicznymi, i przyprawowymi. Długie wykończenie, z owocowym posmakiem.
..............................................................................................................................129,99 zł

EL PACTO CRIANZA
Hiszpania / D.O.Ca Rioja / Tempranillo /
Wino bogate, skoncentrowane z mocnymi aromatami przysmażonych owoców,
przypraw, cedru, lukrecji, anyżku i wanilii. Czyste, eleganckie i bardzo długie.
..............................................................................................................................139,99 zł

MATSU EL RECIO
Hiszpania / D.O. Toro / Tinta de Toro /
MATSU EL RECIO (silny) to wino o idealnej równowadze pomiędzy młodością
i dojrzałością - oddaje charakter pokolenia pomiędzy najmłodszymi, a najstarszymi winiarzami Matsu. Intensywna rubinowa barwa. W nosie wyraziste i złożone, z wyczuwalnymi nutami czekolady, dojrzałych ciemnych owoców i wanilii.
Na podniebieniu krągłe i jedwabiste z długim finiszem.
..............................................................................................................................159,99 zł
Wszystkie podane ceny na napoje bezalkoholowe i alkoholowe
obowiązują w promocji „Razem Taniej” i są podawane z przekąską.
Każdy napój bez promocji kosztuje 2 zł więcej niż uwidoczniono
w menu. Szczegółowe zasady promocji znajdują się u managera lokalu.
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