AGENDA
wino
czerwone
wino
białe
wino
różowe
pojemność wina
oraz zawartość
% alkoholu
rekomendowane
serwowanie
temperatura
serwowania

szczep

Winorośl jest jedną z najdawniejszych
upraw w dziejach ludzkości, a cały proces
związany z produkcją wina jest bardzo
złożony. Mnogość odmian, rodzaj gleby,
klimat, a także różne techniki winifikacji –
przetwarzania winogron na wina - powodują,
że na rynku dostępnych jest wiele produktów
z różnych szczepów w róznych kolorach
oraz posiadających różne walory smakowe.
Niniejszy katalog opracowaliśmy, aby ułatwić
Państwu poruszanie się w świecie wina.
W katalogu prezentujemy ciekawe pozycje
z wielu zakątków świata. Znajdują się tu wina
z wiodących państw Europy: Francja, Włochy,
Portugalia, Hiszpania jak i odległych zakątków
tj. Australia, Argentyna, Nowa Zelandia, RPA.
Obok każdego wina został zamieszczony jego
szczegółowy opis oraz informacje dotyczące
rodzaju, szczepu, serwowania, procentowej
zawartości alkoholu oraz pojemności butelki.
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SZCZEPY
Na smak wina poza klimatem, glebą, sposobem produkcji oraz przechowywania ogromny wpływ mają
szczepy, które zostały użyte w procesie produkcyjnym. To one tworzą tożsamość wina i wpływają na jego
charakter: aromat, moc, bukiet oraz trwałość. Na świecie istnieje 110 szczepów wykorzystywanych przez
plantatorów winorośli, międzynarodową sławą jednak cieszy się ich znikoma część. W przypadku win wyprodukowanych z jednego szczepu, jego nazwa podawana jest na etykiecie – podnosi to prestiż wina. Jeżeli
chodzi o wina kupażowane (mieszane) oraz wina tanie, zwykle podawana jest procentowa ilość szczepów,
z których składa się wino.

GŁÓWNE SZCZEPY
Cabernet Sauvignon
Czerwony szczep uznany za najlepszy w świecie. Paleta jego aromatów jest bardzo bogata. Dominuje zapach czarnej porzeczki, któremu towarzyszą zapachy
żywiczne, korzenne, niekiedy z odrobiną dymu, lukrecji lub morszczynu. Wino,
któremu daje początek ten szczep obfituje w garbniki, dlatego wymaga długiego
dojrzewania, najlepiej w dębowych beczkach.
Chardonnay
Najbardziej poszukiwany z białych szczepów. Odporny na chłody, wcześnie dojrzewający i obfity w plony. Może być stosowany w procesach szampanizacji i dojrzewania. Szczep ten może dawać liczne i wyraźnie różniące się między sobą białe
wina o wysokiej jakości.
Merlot
To dziś najczęściej uprawiany szczep na świecie, obok cabernet sauvignion jeden
z tzw. szczepów międzynarodowych. Spore jagody i cienka skórka dają obfite wina
z mniejszym poziomem tanin, a co za tym idzie, gotowymi do wypicia. Szczep często dodawany do innych, ponieważ łagodzi agresywne nuty wielu odmian.
Pinot Noir
Szczep, który lubi chłodny klimat. Jego głównym atutem jest wczesne dojrzewanie
czarnych gron, które dają wino o aromacie owocowym z przewagą zapachu maliny i czarnej porzeczki, ubogie w garbniki, nie wymaga zbyt długiego dojrzewania.
Resling
Biały szczep pochodzenia niemieckiego. Jego główną cechą jest bogactwo aromatu, w którym dominujące składniki zmieniają się zależnie od jakości gleby, podobnie jak stopień kwasowości i ogólny smak.
Sauvignon Blanc
Drugi pod względem wielkości światowych upraw biały szczep winorośli. Nazwa
wywodzi się od francuskich słów sauvage (dziki) i blanc (biały), które odnoszą
się do dziko rosnących krzewów tej odmiany na południowym zachodzie Francji. Szczep jest uprawiany w wielu regionach winiarskich świata jako podstawa
orzeźwiających i wyrazistych, wytrawnych, białych win. W zależności od klimatu,
aromat sauvignon blanc mieści się w szerokim spektrum smaków i zapachów: od
wyraźnie trawiastego, aż po słodkawy, przywołujący na myśl owoce egzotyczne.
Syrah
Czerwona odmiana winorośli, wywodząca się z Doliny Rodanu we Francji. W Republice Południowej Afryki, Australii, Stanach Zjednoczonych powszechnie używa
się nazwy shiraz. Wina z syrah mają wyraźny aromat porzeczek. Z winogron uzyskuje się przy standardowej fermentacji ciemne wino o wysokiej zawartości garbników, które wymaga długiego leżakowania w celu zmniejszenia cierpkości.
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WŁOCHY
BARBANERA

ALCHYMIA PRIMITIVO
Wino o intensywnie czerwonym kolorze
z odcieniem purpury. Aromat dojrzałych
czerwonych owoców: wiśni oraz czereśni.

Idealne do spaghetti oraz
czerwonych mięs

Włochy
To jedyny kraj na świecie, gdzie wino produkowane jest
wszędzie. Podzielony jest na 18 dystryktów winiarskich,
jednakże od północy po południe cały półwysep
przypomina jedną olbrzymią winnicę, każda winnica ma
własną tradycje i historie.
Włochy konkurują z Francją i Hiszpanią o status
największego producenta na świecie. W zależności od
warunków pogodowych produkcja jest nieznacznie
większa lub mniejsza niż produkcja wina we Francji.
Roczna produkcja to średnio 77 mln hektolitrów wina,
a ponad milion włoskich winnic wytwarza ok. 15%
światowej produkcji wina.
Klimatyczne i geologiczne zróżnicowanie Półwyspu
Apenińskiego sprzyjało wytworzeniu niepowtarzalnej
gamy szczepów.

czerwone
wytrawne

0,75 L
14,5 %

18-20 0C

Primitivo

BARBANERA
CHIANTI

Wino o intensywnie czerwonym kolorze
z odcieniem purpury. Aromat z akcentami
owoców leśnych oraz wiśni przyprawionych
odrobiną ﬁołków. W smaku mocno
wytrawne, świeże.

Idealne do dań włoskich z pomidorami, pieczonych mięs oraz świeżych
serów
czerwone
wytrawne

0,75 L
13 %

18-20 0C

Sangiovese

BARBANERA

BARBANERA

Intensywnie czerwone wino z odcieniem
purpury. Aromaty jeżyn i kwiatowy zapach
ﬁołków.

Wino wykonane w starej metodzie
appassimento - owoce na krzewach
pozostawia się dłużej by podeschły.
To wino z wyraźnie zaznaczoną słodyczą
oraz aromatem rodzynek, suszonych ﬁg
i daktyli. Wino pełne także nut pikantnych:
tytoń, przyprawy.

AGLIANICO PRIMITIVO

Idealne do czerwonych mięs
oraz dojrzałych serów

APPASSIMENTO

Doskonałe do włoskich serów, makaronów z sosami mięsnymi, grillowanej
jagnięciny

czerwone
wytrawne

0,75 L
13 %

czerwone
wytrawne

0,75 L
15 %

16-18 0C

Aglianico,
Primitivo

16-18 0C

Primitivo
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WŁOCHY
BARBANERA

CARLO SCALA

To gładkie i świeże wino o harmonijnej
budowie i żywej kwasowości połączonej
z lekko tanicznym charakterem. Wino
zachwyca intensywnym czerwonym kolorem
z ﬁoletowymi reﬂeksami oraz aromatycznym
bukietem łączącym w sobie nuty wiśni,
owoców leśnych, przypraw i ﬁołków.

Czerwone wino z regionu Puglia z Włoch.
Złożony, intensywny aromat z nutami
dojrzałych czerwonych owoców, śliwek
i jeżyn.

ROSSO DI MONTEPULCIANO

Idealne do białych mięs i świeżych
serów

Rekomendowane do wołowiny,
jagnięciny, dziczyzny oraz makaronów

czerwone
wytrawne

0,75 L
13 %

czerwone
wytrawne

0,75 L
14 %

18-20 0C

Sangiovese

16-18 0C

Negroamaro

CARLO SCALA

PRIMITIVO DI MANDURIA
Czerwone wino charakteryzuje się
intensywnym aromatem dojrzałych
czerwonych owoców wiśni, suszonej śliwki
oraz jeżyn. Urzeka swą elegancją oraz
miękkością. W tle wyczuwalna resztkowa
słodycz.
Doskonałe jako dodatek do duszonego oraz grillowanego mięsa

CARLO SCALA

PRIMITIVO DI MANDURIA
RISERVA
Czerwone wino, charakteryzujące się intensywnym aromatem dojrzałych ciemnych owoców, suszonej śliwki oraz jeżyn. Na podniebieniu miękkie, pełne. Wyraźny posmak kakao,
palonej kawy oraz przypraw. Wino dojrzewa
12 miesięcy w dębowych beczkach.
Doskonałe jako dodatek do makaronów,
czerwonego mięsa oraz serów

czerwone
wytrawne

0,75 L
14,5 %

czerwone
wytrawne

0,75 L
14,5 %

16-18 0C

Primitivo

16-18 0C

Primitivo

LE CHIANTIGANE

LE CHIANTIGIANE

Wino o jasnoczerwonym, owocowym
kolorze z delikatnym odcieniem ﬁoletu.
W smaku wytrawne, wyczuwalne nuty wiśni
i jagód.

Kolor jasno słomkowy. Aromaty kwiatowe
z subtelnie zaznaczoną kwasowością.
Na podniebieniu rześkość i harmonia.

CHIANTI MONTAGNANA
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APPASSIMENTO

CHIANTI ORVIETO

Rekomendowane do pieczonego czerwonego mięsa oraz różnego rodzaju zup

Idealne do białego mięsa, ryb,
sałatek i szparagów

czerwone
wytrawne

0,75 L
12,5 %

białe
wytrawne

0,75 L
12,5 %

16-18 0C

Aglianico,
Primitivo

8-10 0C

Canaiolo, Grechetto,
Malvasia, Trebbiano
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WŁOCHY
PACCAMORA

PACCAMORA

Intensywny aromat czarnych jagód
z nutą czarnego pieprzu i przypraw.
Bogaty smak dojrzałych owoców.

Kolor jasnożólty z zielonkawymi reﬂeksami.
Aromat intensywny, owocowy z kwiatowymi
i cytrusowymi nutami. W smaku cytrusowe,
mineralne z odświeżającą kwasowością
i przyjemnym ﬁniszem

CABERNET SAUVIGNON

Doskonałe do grillowanego mięsa,
aromatycznych serów, wołowiny
i dziczyzny
czerwone
wytrawne

0,75 L
13 %

Cabernet
Sauvignon

BIANCO INZOLIA

Idealne jako aperitif lub do owoców
morza i sałatek
białe
wytrawne

0,75 L
12,5 %

Inzolia

PACCAMORA

UNO

Kolor czerwony z odcieniem purpury.
Aromat ﬁołków, wiśni, śliwek z nutą
białego pieprzu. W smaku urzekające,
z delikatnymi taninami i eleganckim
ﬁniszem.

Wino o pięknej, intensywnie rubinowej
barwie. Aromat niezwykle bogaty
z niuansami suszonych śliwek, wiśniowego
dżemu, nutami tytoniu, lekko pikantne.
W ustach jest miękkie z aksamitnymi
taninami, nutami kakao, kawy i waniliowym
wykończeniem.

NERO D’AVOLA

PRIMITIVO DI MANDURIA

Doskonałe do grillowanego mięsa,
warzyw i włoskich makaronów

Bardzo dobrze łączy się z pieczonym czerwonym mięsem oraz dojrzałym serem

czerwone
wytrawne

czerwone
wytrawne

0,75 L
14 %

16-18 0C

Primitivo

0,75 L
13 %

Nero dAvola

BOTTER

BOTTER

Wino produkowane w południowej części
regionu Puglia. Posiada głęboki czerwony
kolor, pełne o charakterystycznym aromacie.

Delikatne wino musujące o owocowym
aromacie i niezwykle orzeźwiającym smaku.

PRIMITIVO SALENTO

Idealnie komponuje się z czerwonym
mięsem oraz dziczyzną
czerwone
wytrawne

0,75 L
14 %

16-18 0C

PROSECCO BALLATA

Polecane do dań rybnych, lekkich,
białych mięs oraz solo
białe
wytrawne

0,75 L
11 %

6-8 0C

OKAZJA JEST ZAWSZE

7

WŁOCHY

CASA MARSALA
FINE DRY

Wino wyprodukowane w zachodniej
części Sycylii w prowincji Trapani. Najpierw
delikatne zgniatane i długo fermentowane
w kontrolowanej temperaturze, następnie
przez ponad 2 lata dojrzewające w 500l
beczkach z dębu słoweńskiego. Piękna
bursztynowa barwa oraz typowy dla
Marsali charakter, pełne i harmonijne na
podniebieniu z nutami rodzynek i wanilii.
Doskonale pasuje do ryb, dań
mięsnych oraz serów
białe
wytrawne
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0,75 L
17 %

CASA MARSALA

CASA MARSALA

SEMIS SECCO

SWEET

Wino wyprodukowane w zachodniej
części Sycylii w prowincji Trapani. Najpierw
delikatne zgniatane i długo fermentowane
w kontrolowanej temperaturze, następnie
przez ponad 2 lata dojrzewające w 500l
beczkach z dębu słoweńskiego. Piękna
bursztynowa barwa oraz typowy dla
Marsali charakter: bardzo aromatyczne
suszone owoce oraz migdały z lekkimi
nutami lukrecji i dębiny.

Wino wyprodukowane w zachodniej
części Sycylii w prowincji Trapani. Najpierw
delikatne zgniatane i długo fermentowane
w kontrolowanej temperaturze, następnie
przez ponad 2 lata dojrzewające w 500l
beczkach z dębu słoweńskiego. Piękna
bursztynowa barwa oraz typowy dla
Marsali charakter, harmonijne na
podniebieniu z eleganckim wykończeniem
z suszonych owoców.

Doskonale pasuje do ryb, dań
mięsnych oraz serów

Doskonale pasuje do dań z drobiu
oraz deserów

białe
półwytrawne

białe
słodkie

0,75 L
17 %

OKAZJA JEST ZAWSZE

0,75 L
17 %

PORTUGALIA

Portugalia
Najbardziej na zachód wysunięta część Półwyspu Iberyjskiego. Jest ojczyzną klasycznego
wzmocnionego wina porto, które od 1765 roku stało się winem oﬁcjalnie chronionym,
tym samym po raz pierwszy w świecie został legalnie ograniczony teren uprawy
winorośli i produkcji wina.
Winorośl zajmuje 350 000 ha powierzchni kraju i rocznie przynosi ponad 10 mln
hektolitrów wina, z czego 2 mln przeznaczone są na eksport. Większą część produkcji
stanowią wina czerwone – 75%.
Portugalia podzielona jest na 18 znaczących regionów winiarskich, w których
wytwarzane są 3 podstawowe kategorie wina: porto (produkowane jest z co najmniej
dziewięciu szczepów), wina ze świadectwem pochodzenia oraz wina pospolite.

ADEGA DO MOLEIRO

ADEGA DO MOLEIRO

Wino intensywnie granatowe, lekko
błyszczące. Aromaty mocno owocowe tj.
śliwka i wiśnia. W smaku nuty zbliżone
do aromatu z dobrymi taninami, pełną
budową i posmakiem wanilii. Wino
żywe i skoncentrowane z przyjemnym
i długotrwałym ﬁniszem.

Wino o barwie jasnej, słomkowej,
aromatyczne, żywe, świeże i bardzo delikatne,
aromat kwiatowy oraz białych owoców.
Dobre na każdą okazję.

Doskonałe z mięsami, serami,
nadziewanymi mięsami
i makaronami

Świetnie dopasuje się do wielu
różnych dań od ryb po białe mięsa
w lekkich sosach

TINTO

czerwone
półwytrawne

0,75 L
13,5 %

17-19 0C

BRANCO

białe
półwytrawne

0,75 L
12 %

10 0C

CAPA

CAPA

Głęboki czerwony kolor z ﬁoletowymi
reﬂeksami. Aromat czerwonych owoców,
czerwonej porzeczki, czereśni, śliwki.
Eleganckie i pełne wino.

Wino zrobione z wyselekcjonowanych
winogron. Jasna, słomkowa barwa kryje
za sobą lekkie aromaty cytrusów
i kwiatów. Wino aromatyczne,
świeże i lekkie.

ROSA

ROSA

Idealne uzupełnienie do deski serów,
grillowanego i pieczonego mięsa
oraz pizzy

Idealnie gasi pragnienie
w upalne dni

czerwone
półwytrawne

0,75 L
13,5 %

białe
półwytrawne

16-18 0C

Caladoc,
Aragonez

Fernao Pires,
Seara Nova
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0,75 L
12 %
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PORTUGALIA
JOSEL

JOSEL

Jasna, słomkowa barwa wina kryje za sobą
aromaty owoców i kwiatów. W smaku
zbalansowane, świeże, owocowe ze
słodkim ﬁniszem.

Ciemno czerwona barwa wina. Aromaty
pełne czarnych owoców, śliwek i wiśni.
Pełne, aksamitne i okrągłe wino.

BRANCO

TINTO

Idealne jako aperitif z serowymi
przystawkami
białe
półsłodkie

0,75 L
12 %

czerwone
półsłodkie

0,75 L
12,5 %

Tinto

Branco

MOLEIROS

MOLEIROS

Wino o aromacie i smaku cytrusowym.
Owocowe, świeże i eleganckie. Posiada
długie, miękkie wykończenie.

Wino o bogatym aromacie czerwonych
owoców. W ustach delikatne owocowe.

SANTOS BRANCO

SANTOS TINTO

Idealny do potraw rybnych
i owoców morza

Polecane do dań z wołowiny i wieprzowiny, a także do picia po za posiłkiem

białe
wytrawne

0,75 L
12 %

czerwone
wytrawne

do 10 0C

Branco

Tinto

0,75 L
12,5 %

OURO DO MONTE

OURO DO MONTE

Ciemnoczerwona barwa wina pełna jest
aromatów czerwonych i czarnych owoców
takich jak: wiśnie, śliwki, czerwone porzeczki
i jeżyny. Pełne wino o owocowym smaku
i długim ﬁniszu.

Wino o jasnożółtej barwie z zielonymi
reﬂeksami. Aromat owoców cytrusowych
i moreli. Świeże i wyraﬁnowane wino
z długotrwałym ﬁniszem.

RED

WHITE

Idealnie komponuje się z mięsem

Idealne do ryb i sałatek

czerwone
wytrawne

białe
wytrawne

0,75 L
12 %

Aragonez, Castelao,
Trincadeira
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Idealne do deserów i czekolady

Antao Vaz, Arinto,
Fernao Pires
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0,75 L
12 %

PORTUGALIA
PORTO

PORTO

Wysokiej jakości Porto o znakomitym bukiecie
pełnym słodkich dojrzałych czerwonych
owoców, miodu o delikatnej nucie orzechowej.
Produkowane zgodnie z tradycyjną metodą
winiﬁkacji. Na podniebieniu świeżość,
równowaga i bardzo gładkie taniny, które
zdają się głównymi elementami tego wina.

Wysokiej jakości Porto o znakomitym
bukiecie pełnym słodkich dojrzałych owoców.
Produkowane zgodnie z tradycyjną metodą
winiﬁkacji. Wino o pięknej rubinowej barwie.
Zachowuje delikatną równowagę pomiędzy
słodyczą, a strukturą tanin. Daje wyśmienity
i atrakcyjnie długi ﬁnisz.

TAWNY

RUBY

Rekomendowane do każdego rodzaju serów, wyśmienite również
bez dodatków

Rekomendowane do deserów czekoladowych, wyśmienite również bez
dodatków

ceglastoczerwone
półsłodkie

0,75 L
19,5 %

czerwone
półsłodkie

0,75 L
19,5 %

15-18 0C

Touriga National,
Tinta Barroca,
Touriga Franca

15-18 0C

Tinta Amarela,
Touriga Franca, Tinta
Barroca, Sousao

PORTO

SANTA ESPERANCA

Wysokiej jakości Porto charakteryzuje
się ciepłym słomkowym kolorem.
Posiada świeży zapach przypominający
kwiaty i owoce tropikalne. Zachowuje
idealną równowagę między słodyczą,
a kwasowością.

Wino o intensywnym żywym kolorze
granatu. Bardzo aromatyczne. W smaku
wyczuwalne czerwone owoce i miękkie
taniny, pochodzące z beczek dębu
francuskiego i amerykańskiego, w których
przez krótki okres wino było leżakowane.
Zakończenie trwałe i aksamitne.

WHITE

RED

Idealne do deserów lodowych
i owocowych oraz serów
pleśniowych

Doskonałe do mięs, potraw
z makaronu i pizzy

białe
półwytrawne

0,75 L
19,5 %

czerwone
wytrawne

15-18 0C

Malvasia Rei,
Malvasia Fina,
Gouveio

Trincadeira, Castelo,
Alicante Bouschet

0,75 L
13,5 %

SANTA ESPERANCA

SANTA ESPERANCA

Intensywnie różowa barwa wina idealnie
współgra z bardzo owocowym aromatem
truskawek i malin. Dobra struktura
i złożoność, świeżość oraz gładkie,
trwałe zakończenie.

Wino intensywnie cytrusowe w smaku
z nutami owoców tropikalnych i jabłek.
Świeże i gładkie wykończenie.

ROSE

Pasuje do lekkich przystawek
i sałatek
różowe
wytrawne

0,75 L
13 %

Alfroucheiro,
Syrah

WHITE

Doskonały nadaje się do dań rybnych
i owoców morza
białe
wytrawne

0,75 L
13 %

Antao Vaz,
Arinto mitivo

OKAZJA JEST ZAWSZE
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FRANCJA
GRAND THEATRE
ROUGE

Delikatne, wykwintne i zrównoważone
wino. Posiada harmonijny elegancki
aromat i smak.

Najlepsze walory wydobywa
w zestawieniu z drobiem, czerwonym
mięsem i dojrzałymi serami
czerwone
wytrawne

0,75 L
13,5 %

16-18 0C

Merlot, Cabernet
Savignon,
Cabernet Franc

GRAND THEATRE
SAUVIGNON

Wino uprawiane w regionie Bordeaux.
Dobrze zbalansowane o pełnym
harmonijnym smaku.

Doskonałe jako aperitif
do deserów
białe
półwytrawne

0,75 L
12 %

7-8 0C

Semillon,
Sauvignon
Blanc

Francja
Tradycje uprawy winorośli na ziemi francuskiej
sięgają starożytności, jednakże największy rozwój
winnic nastąpił pod wpływem Rzymian. We Francji
występują wszystkie klasyczne szczepy winorośli,
ponieważ w kraju tym, jak w żadnym innym, nie
można spotkać takiej różnorodności klimatu
i rozmaitości gleb.
Na terenie Francji znajduje się 12 głównych
regionów upraw: Bordeaux, Burgundia, Szampania,
dolina Loary, Alzacja, region Rodanu, Jura, Sabaudia,
Prowansja, południowy zachód, Langwedocja
i Roussillon, z których wywodzi się przebogata
kolekcja wybornych win.

GRAND THEATRE
SAUVIGNON

Harmonijne, wytworne i eleganckie
wino wyprodukowane ze starannie
wycelekcjonowanych winogron uprawianych
we wschodniej części regionu Bordeaux.
Posiada delikatną, a zarazem intensywną
nutę zapachową.

MOELLEUX

Wino ze szczepów uprawianych na
najlepszych glebach gliniasto - wapiennych
regionu Bordeaux. Charakteryzuje się
piękną barwą, delikatnym aromatem
i harmonijnym smakiem.

Doskonale komponuje się z drobiem,
serai, owocami morza. Wyśmienite
również do deserów oraz jako aperitif

Doskonałe do ryb
i owoców morza
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GRAND THEATRE

białe
wytrawne

0,75 L
12,5 %

białe
słodkie

0,75 L
11 %

8-10 0C

Semillon,
Sauvignon

7-8 0C

Semillon,
Sauvignon
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WĘGRY
BODVIN TOKAJI

BODVIN TOKAJI

Wino liturgiczne wyprodukowane
w regionie Tokaji. Spełnia wymogi
Prawa Kanonicznego.

Wino wyprodukowane z winogron
zbieranych pod koniec października, które
nadają mu piękną barwę i wyborny aromat.

VINUM LITURGICUM

białe
pólsłodkie

FURMINT

0,75 L
13 %
Jako aperitiﬀ lub do deski serów, lekkich
mięs, ryb, sałatek

Furmint

białe
pólsłodkie

0,75 L
13 %

8-10 0C

Furmint

BODVIN TOKAJI
SARGAMUSKOTALY

Wykwintne i delikatne, bogate
w aromaty wino.

Rekomendowane do deski serów
pleśniowych oraz potraw chińskich
o słodko - kwaśnym smaku
białe
pólsłodkie

0,75 L
11,5 %

8-10 0C

Sargamuskotaly

Węgry
Dla wielu osób Węgry kojarzą się głównie z Tokajem – białym, deserowym
winem, produkowanym z podsuszonych winogron o właściwościach leczniczych. Na Węgrzech trunek ten stał się symbolem narodowym.
Węgrzy na 120 000 ha uprawiają winorośl, dającą rocznie 5 mln hektolitrów
wina z czego 60% stanowią mocne białe wina o potężnym bukiecie. Węgry
podzielone są wzdłuż Dunaju na 2 sektory winiarski zachodni oraz wschodni.
Na każdym z nich znajdują się dwa duże regiony.

OKAZJA JEST ZAWSZE
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HISZPANIA
GLIK LIVE

RIOJA MARQUES

Oryginalne, niebieskie wino, który swój
ciekawy kolor zawdzięcza wymieszaniu
antycyjanów występujących w czerwonych
i zielonych winogronach z naturalnym
barwnikiem indygo.

Wino o jasnym, słomkowym kolorze
z zielonkawymi reﬂeksami. Bukiet
owocowo - kwiatowy.

BLUE

DE MONTINO BIANCO

Produkt popularny wśród
młodych osób
niebieskie

0,75 L
11,5 %

Idealne do przystawek, sałatek,
drobiu oraz owoców morza
białe
wytrawne

0,75 L
13 %

Viura

RIOJA MARQUES

DE MONTINO RESERVA
Reserve oznacza, że wino leżakowało 24
miesiące w dębowych beczkach, a następnie
rok w butelce zanim zostało dopuszczone do
sprzedaży. Wino posiada piękny rubinowy
kolor niosący ze sobą aromaty czerwonych
dojrzałych owoców.
Polecamy do czerwonych mięs, deski
serów
czerwone
wytrawne

0,75 L
13 %

Tempranillo,
Garnacha

RIOJA MARQUES

Hiszpania
To drugi najstarszy winiarski kraj basenu Morza
Śródziemnego. Produkuje nowoczesne wina od
owocowych po gronowe wysokiej jakości i potencjale
starzenia. Zróżnicowany klimat na terenie Półwyspu
Iberyjskjego sprawia, że wina z różnych regionów
Hiszpanii posiadają swój indywidualny charakter. Na
różnorodność niemały wpływ mają także odmienne
właściwości chemiczne i ﬁzyczne gleb.
Na terenie Hiszpanii znajduje się 13 znaczących
regionów winiarskich. Najbardziej popularny Rioja
i Nawarra oraz pozostałe: Katalonia, Galicia, Andaluzja,
Alicante i Walencja, Baskonia, Stara Kastylia i Leon,
Nowa Kastylia i La Mancha, Madryt, Baleary, Wyspy
Kanaryjskie, Aragonia, Murcia.
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DE MONTINO TINTO

Wino o pięknym rubinowym kolorze
za którym kryją się aromaty dojrzałych
czerwonych owoców.

Rekomendowane do czerwonego
mięsa i deski serów
czerwone
wytrawne
Tempranillo,
Garnacha

0,75 L
13,5 %

NIEMCY /

LIEBFRAUMILCH

NOWA ZELANDIA

BROWN

Niemcy

Wino o jasnosłomkowym kolorze. Delikatne
wrażenia smakowe, wyczuwalna nuta
owocowa.

W ciągu stuleci Niemcy
posiedli sztukę wytwarzania
białych, wytrawnych lub
słodkich, raczej lekkich win
(9%-11% alkoholu) o zapachu
owocowym, orzeźwiającym
ze szczyptą kwaskowości, która dodaje im uroku.
Wszystkie winnice w Niemczech zajmują 1 % uprawianej przez nich ziemi i znajdują
się na południowym zachodzie Niemiec. 85% produkcji
stanowią wina białe.

Rekomendowane do dań z drobiu
oraz białych mięs
białe
półsłodkie

0,75 L
9,5 %

Riesling, Mueller-Thurgau

AOTEAROA

SAUVIGNON BLANC
Eleganckie i dobrze wyważone wino
o aromatach owoców tropikalnych
oraz wyczuwalnej nucie czarnego
bzu i pokrzywy.

Rekomendowane dla wegetarian
białe
wytrawne

0,75 L
12 %

9-11 0C

Sauvignon
Blanc

Nowa Zelandia
Wina nowozelandzkie zyskały
światowy rozgłos pod
koniec XX wieku za sprawą
win z odmiany Sauvignon
Blanc. Wzrost popularności
pociągnął za sobą znaczne
zwiększenie powierzchni
winnic i odkrycie nowych
regionów nadających się pod
uprawę winorośli.

OKAZJA JEST ZAWSZE

15

AUSTRALIA
CROCODILE CREEK
RED

Wino bardzo harmonijne o owocowo
- kwiatowym bukiecie. Ma kolor głębokiego
rubinu oraz elegancką i zrównoważoną
strukturę okraszoną wspaniałym
posmakiem owoców jagodowych.
Pasuje do serów dojrzewających typu
Camembert i do niezbyt słodkich
deserów
czerwone
półwytrawne

0,75 L
11,5 %

Cabernet Sauvignon,
Syrah/Shiraz

Australia
To niemal magiczna kraina wina. Na południu,
malownicze winnice ciągną się aż po kres horyzontu.
Nowoczesny styl oraz bogactwo smaków i aromatów
zachwycają miłośników win także w tych krajach, które
mogą pochwalić się wielowiekową tradycją winiarską,
pomimo tego iż pierwsze krzewy winorośli posadzone
zostały - w okolicach Sydney – dopiero w 1788 roku.
Australijskie wina są przyjazne i różnorodne.
Wytwarzane są zarówno aromatyczne gatunki
korzenne, lekkie, owocowe linie, jak i wykwintne trunki
o wyszukanych, nietypowych nutach.
Powierzchnia australijskich winnic wynosi ponad 150
000 hektarów, roczna produkcja zaś przekracza 10
milionów hektolitrów, co plasuje ten kraj na szóstym
miejscu na świecie.

RED

Wino bardzo harmonijne o owocowo
- kwiatowym bukiecie. Ma kolor głębokiego
rubinu oraz elegancką i zrównoważoną
strukturę okraszoną wspaniałym
posmakiem owoców jagodowych.

Pasuje do deserów, ciast, lodów
czerwone
pólsłodkie

0,75 L
11,5 %

Cabernet Sauvignon,
Syrah/Shiraz

CROCODILE CREEK

CROCODILE CREEK

Wino niezwykle łagodne w smaku, owocowe
i odświeżające o jasno słomkowej barwie.
Ma przyjemną równowagę między nutami
tropikalnych owoców, a chrupką
kwasowością.

Wino delikatne i zwiewne w smaku
z aromatem świeżego, zielonego
jabłka i dojrzałej gruszki o jasno
słomkowej barwie. Idealne na każdą
porę dnia czy roku.

Rekomendowane do ryb oraz kruchych
ciast

Dobrze sprawdzi się do sałatek
owocowych

białe
półwytrawne

białe
półsłodkie

WHITE

0,75 L
11,5 %

Chardonnay,
Semillon
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CROCODILE CREEK

WHITE

Chardonnay,
Semillon
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0,75 L
11,5 %

CHILE

Chile
Znajduje się w pierwszej dziesiątce światowych producentów win, konkurując nawet
z Włochami i Francją, pomimo tego iż nie mają długiej tradycji w przemyśle winiarskim. Kraj
ten zwłaszcza w środkowej części posiada wymarzone warunki do uprawy winogron.
Trwający od września do marca sezon wegetacyjny jest słoneczny i bezdeszczowy, a bliskość
sześciotysięcznych szczytów Andów oraz oceanu łagodzi upały. W takim klimacie owoce
niezawodnie dojrzewają.
Wśród szczepów czerwonych, które stanowią 75% upraw, dominują Cabernet
Sauvignon, Merlot, Malbec oraz Carménère. Z odmian białych prym wiodą Chardonnay,
Sauvignon Blanc.

CONQUISTADOR

CONQUISTADOR

Wino o intensywnym aromacie truskawek
i malin z nutą czekolady. W smaku
przyjemne, żywe z wyczuwalnymi taninami
na ﬁniszu.

Wino o intensywnym aromacie gruszki,
ananasa i kwiatów akacji. Delikatne o
umiarkowanej kwaskowości z nutami
owoców tropikalnych na ﬁniszu.

CABERNET SAUVIGNON

Doskonałe w połączeniu
z wołowiną
czerwone
półwytrawne

0,75 L
12,5 %

Cabernet
Sauvignon

CHARDONNAY

Doskonałe w połączeniu
z grillowanym łososiem
białe
półsłodkie

0,75 L
13 %

Chardonnay

CONQUISTADOR

CONQUISTADOR

Wino o intensywnym aromacie czarnej
porzeczki z nutą mięty. W smaku
wyczuwalne wiśnie i śliwki
z delikatnymi taninami.

Wino o intensywnym aromacie limonki
i zielonych jabłek z lekką nutą ziołową.
W smaku delikatne, świeże, przyjemnie
kwaskowe.

MERLOT

SAUVIGNON BLANC

Idealnie komponuje się
z kaczką

Doskonałe do owoców morza

czerwone
półsłodkie

białe
półwytrawne

0,75 L
12,5 %

0,75 L
12,5 %

Sauvignon
Blanc

Merlot

OKAZJA JEST ZAWSZE
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CHILE
CONQUISTADOR

CONQUISTADOR

Wino apelacji Central Valley o rubinowym
kolorze, aromacie truskawek i malin z nutą
czekolady. W smaku przyjemnie zbudowane,
żywe z dobrze zaokrąglonymi taninami na
ﬁniszu.

Wino apelacji Central Valley o ciemnym
czerwonym kolorze, aromacie jeżyn
i jasnego tytoniu z odrobiną ostrości.

CABERNET SAUVIGNON

Rekomendowane w połączeniu
z risotto

Idealne do grillowanej
wołowiny
czerwone
wytrawne

0,75 L
13 %

Cabernet
Sauvignon

SAUVIGNON BLANC

Wino apelacji Central Valley o jasnożółtym
kolorze, aromacie limonki i zielonych jabłek
oraz delikatnej ziołowej nucie. W smaku
bardzo świeże o odpowiedniej kwaskowości
i przyjemnym zakończeniu.

Idealnie komponuje się z sushi
0,75 L
13 %

0,75 L
13 %

CONQUISTADOR
RESERVE CABERNET
SAUVIGNON

Wino apelacji Curicó Valley o rubinowym
kolorze, aromacie czereśni, truskawek, cedru
i lukrecji. Smak ciemnych owoców, suszonych
śliwek i prażonych orzechów dobrze współgra
z taninami tworząc przyjemne zakończenie.
Doskonałe do pikantnych dań
na bazie mięsa
czerwone
wytrawne

0,75 L
13,5 %

Cabernet
Sauvignon

Sauvignion
Blanc

CONQUISTADOR

CONQUISTADOR

Wino apelacji Curicó Valley o głębokim
purpurowym kolorze, intensywnym zapachu
jeżyn, słodkich przypraw, mięty i lekko
dymnym aromacie. W smaku bogate,
niezwykle owocowe z dobrze wyważonymi
taninami i przyjemnym zakończeniem.

Wino apelacji Maule Valley o jasnożółtym
kolorze, aromacie owoców tropikalnych,
wanilii i prażonych orzechów. Wino
o pełnym, soczystym smaku i kremowej
teksturze oraz długotrwałym ﬁniszu.

RESERVE CARMENERE

Idealne do lekkich mięs np.
królika
czerwone
wytrawne

0,75 L
13,5 %

Carmenere
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czerwone
wytrawne
Carmenere

CONQUISTADOR

białe
wytrawne

CARMENERE

RESERVE CHARDONNAY

Rekomendowane do drobiu oraz
potraw słodko-kwaśnych
białe
wytrawne
Chardonnay
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0,75 L
14 %

CHILE
CONQUISTADOR
RESERVE MERLOT

Wino apelacji Curicó Valley o jasnym,
rubinowym kolorze i intensywnym aromacie
lukrecji, liści herbaty, przypraw i suszonego
tytoniu. Smak bogaty z aksamitnymi
taninami, wyczuwalną nutą malin
o delikatnym ﬁniszu.

Rekomendowane do spożycia
w towarzystwie prosciutto
czerwone
wytrawne

0,75 L
13,5 %

CONQUISTADOR

RESERVE SAUVIGNON
BLANC
Wino apelacji Maule Valley o jasnożółtym
kolorze, aromacie ziół, agrestu, świeżo
ściętej trawy i jabłek. Dość bogate, świeże,
kwaskowe o przyjemnym zakończeniu.

Idealne do sałatek
i owoców morza
białe
wytrawne

0,75 L
13,5 %

Sauvignon
Blanc

Merlot

CONQUISTADOR

CONQUISTADOR

Wino apelacji Curicó Valley, dojrzewające przez
12 miesięcy w dębowych beczkach. Jest to
trunek o głębokim rubinowym kolorze, intensywnym aromacie przypraw, śliwek, czarnej
porzeczki i prażonej kawy. Wino o pełnym
smaku czarnych owoców i delikatnej strukturze
tanin, o długotrwałym ﬁniszu.
Doskonałe do czerwonych mięs

Wino apelacji Maule Valley, ﬁniszowane
w beczkach z dębu francuskiego o głębokim
złotym kolorze, intensywnym aromacie
owoców tropikalnych, kwiatów migdałowca
i wanilii. W ustach intensywnie kwaśne,
kremowe.

GRAND RESERVE
CARMENERE

czerwone
wytrawne

0,75 L
13,5 %

Carmenere

GRAND RESERVE
CHARDONNAY

Rekomendowane do wędzonego
łososia
białe
wytrawne

0,75 L
13,5 %

Chardonnay

CONQUISTADOR

GRAND RESERVE MERLOT
Wino apelacji Curicó Valley, dojrzewające
przez 12 miesięcy w dębowych beczkach.
Produkt o jasnym, rubinowym kolorze
i aromacie truskawek z delikatną nutą
pieczonej czerwonej papryki i czekolady.
W smaku wyczuwalne garbniki
i zrównoważona kwasowość, która nadaje
przyjemnej świeżości.
Rekomendowane do kaczki
czerwone
wytrawne

0,75 L
13,5 %

Merlot
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ARGENTYNA

PARA DOS
MALBEC

Malbec to purpurowa odmiana
winogron używana do produkcji
czerwonego wina. Winogrona te są
znane jako jeden z sześciu szczepów
dopuszczonych do mieszania
czerwonego wina Bordeaux.
Wyczuwalny aromat dojrzałych wiśni,
jagód, jeżyn i malin połączonych
z delikatną wanilią.

Argentyna
Jest jednym z największych producentów wina
na świecie, a sami Argentyńczycy należą do
największych konsumentów tych trunków,
zostawiając daleko w tyle Niemców, a także
Hiszpanów. Winnice rozciągają się z północy na
południe kraju, wzdłuż wysokogórskiego łańcucha
Andów. Wiele spośród 217 000 hektarów upraw
prowadzonych jest na wysokości 400 - 1 400 metrów
n.p.m., a niektóre powyżej 2 000 metrów.

Idealne do pieczonych i grillowanych mięs, pizzy i żółtych
serów
czerwone
wytrawne

0,75 L
13,5 %

Malbec

Wśród czerwonych odmian winorośli numerem
jeden jest Malbec. Wśród białych Chardonnay oraz
Sauvignon Blanc.

PARA DOS

SAUVIGNON BLANC
TORRONTES

ASADO
MALBEC

Wino bogate w aromaty czarnej
porzeczki wsparte subtelnymi
skoncentrowanymi nutami powideł
owocowych na podniebieniu.

Idealne wino do mięs z grilla

Idealnie komponuje się z sushi
i szparagami

czerwone
wytrawne

białe
wytrawne

0,75 L
15 %

Sauvignon
Blanc

Malbec
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Torrontes to biała odmiana
winogron argentyńskich, z których
produkowane są świeże aromatyczne
wina o umiarkowanej kwaskowości.
To wino pełen aromatów kwiatów,
cytrusów, brzoskwini i grejpfruta.

OKAZJA JEST ZAWSZE

0,75 L
12,5 %

RPA

MASSAI

PINOTAGE
Wino uprawiane w najsłynniejszych
winiarskich regionach RPA. Szczep
Pinotage jest wizytówką Południowej
Afryki. Wino o głębokim czerwonym
kolorze z purpurowymi reﬂeksami.
Intensywny i skoncentrowany aromat
owocowy: dzikiej morwy, dojrzałych
wiśni, śliwek i jeżyn z dębową nutą
w tle.

Afryka Południowa
Wina z RPA pojawiły się na rynku nagle w 1994
dzięki przemianom politycznym. Warunki klimatyczne
i niezwykłe ukształtowanie terenu sprawiają, że
Południowa Afryka to region win zrobionych w bardzo
różnych stylach w zależności od konkretnej lokalizacji
winnicy. Główną odmianą winorośli są:
Chenin Blanc, z której powstaje świeże, wytrawne
lub półwytrawne wino, ekstraktywne z dobrą
kwasowością.

Znakomicie komponuje się
z potrawami na bazie pieczonych
i duszonych czerwonych mięs
oraz z makaronami
czerwone
wytrawne

0,75 L
14 %

Pinotage

Pinotage – krzyżówka pinot noir i cinsault, która
jest ﬂagowym południowoafrykańskim produktem
winiarskim. Szczep daje wina pełne, cieliste, dość
dobrze zharmonizowane. To wino pełne, harmonijne
i aksamitne, przyjemne w odbiorze o nutach jeżyn,
dojrzałych bananów, ziemi i dymu.

MASSAI
VIOGNIER

Wino uprawiane w najsłynniejszych
winiarskich regionach RPA. Niezwykle
aromatyczne i orzeźwiające. Zachwyca
aromatem melona i dojrzałej
brzoskwini w ustach wyraźnie oleiste,
kremowe z nutami słodkich owoców
egzotycznych.

Zankomicie komponuje się
z pieczonym drobiem, cielęciną
i owocami morza
białe
wytrawne

0,75 L
13 %

Viognier
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RUMUNIA
CASTELLUM DRACULA
FETEASCA NEGRA

Wino ma kolor jasny rubinowy
z ﬁoletowymi akcentami. Aromat
kwaśnych wiśni, owoców leśnych
i przypraw. Dobrze zbalansowana
faktura i kwasowość, bogate taniny
i intensywny ﬁnisz.

Idealne do czerwonych mięs
czerwone
wytrawne
Feteasca
Negra

Rumunia
To obecnie piąty w Europie producent wina. Ma
bardzo korzystne warunki do uprawy winorośli
i produkcji różnych rodzajów wina. Dumą Rumunii są
szczepy, uprawiane przez nich jako ﬂagowe:
Fetească albă – to szczep biały, jedna z najstarszych
i najpopularniejszych odmian rumuńskich, daje wina
mineralne z nuta kwiatową, o średniej zawartości
alkoholu, wytrawne lub półwytrawne, o dość dobrej
równowadze między słodyczą, a kwasowością;
Fetească neagră – czerwony szczep rumuński, daje
wina zarówno wytrawne, czy półwytrawne, a także
słodkie o zawartości alkoholu od 12 do 14,5%.
Mają one zawsze charakterystyczny aromat jeżyny,
owoców leśnych, a także ziemi i posmak czarnej
porzeczki; mają nieco rustykalny charakter i bardzo
dobry potencjał starzenia.

CASTELLUM DRACULA
MERLOT

Kolor intensywnie rubinowy
z purpurowymi akcentami. Aromat
dojrzałych owoców leśnych,
suszonych śliwek, karmelu z nutą
przypraw. Smak pełny, mocny,
dobrze zbalansowany z intesywnym
zakończeniem.
Doskonałe do czerwonych mięs
i dojrzałych serów
czerwone
wytrawne

0,75 L
13,5 %

17 0C

Merlot

CASTELLUM DRACULA

DOMINION DRACULA

Wino jasnożólte o aromacie
zielonej papryki, szparagów i ściętej
trawy. W smaku bogate, dobrze
zbalansowane o przyjemnej kwasowości
i odświeżajacym ﬁniszu.

Kolor intensywnie czerwony z ﬁołkowymi
akcentami. Intensywny aromat przypraw:
czarnego pieprzu, wanilii z nuta pigwy
i dojrzałych czerwonych owoców. W smaku
dość ostre, pełne z delikatnymi taninami
i posmakiem czarnych jagód i jeżyn o długim
ﬁniszu.

SAUVIGNON BLANC

Doskonałe do potraw azjatyckich,
białych mięs i sałatek
białe
wytrawne

0,75 L
13,5 %

Sauvignon
Blanc
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0,75 L
13,5 %
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FETEASCA NEGRA

Idealne do czerwonych mięs
czerwone
wytrawne

0,75 L
14,5 %

17-18 0C

Feteasca
Negra

RUMUNIA
DOMINION DRACULA
PINOT GRIS

Kolor jasnożółty, aromat świeżej
gruszki. Wino pełne, dobrze zbudowane
o przyjemnym smaku dojrzałej gruszki
z mineralnymi nutami na ﬁniszu.

Doskonałe do białych mięs,
ryb, owoców morza i serów

DRACULEA

MERLOT&SYRAH
& FETEASCA NEGRA
Smak dojrzałych czerwonych
i czarnych owoców z delikatnymi
nutami wanilii i przypraw.
Na podniebieniu jedwabiste
z długotrwałym wykończeniem.
Idealne do pikantnych potraw, pieczonej
kaczki, indyka, wędzonej szynki i chorizo

biale
wytrawne

0,75 L
13,5 %

czerwone
wytrawne

0,75 L
13,5 %

7-10 0C

Pinot Gris

16-18 0C

Merlot, Syrah,
Feteasca Negra

DRACULEA

CABERNET SAUVIGNON
& SYRAH
Wino bogate, w smaku wyczuwalne
dojrzałe czarne owoce jak porzeczki,
jagody, wiśnie z delikatnymi nutami
wanilii o doskonałej strukturze.

LEGEND OF DRACULA
CABERNET SAUVIGNON

W samku wyczuwalne dojrzałe czarne
owoce z delikatnymi nutami wanilii,
czekolady, pieprzu i cynamonu. Aromat
intensywnie owocowy. Delikatna
struktura i łagodne garbniki sprawiają, że
wino jest bardzo przyjemne do picia.

Idealne do duszonych żeberek,
grzybów, jagnięciny, wołowiny

Idealne do potraw z grilla, makaronów,
serów

czerwone
wytrawne

0,75 L
13 ,5%

czerwone
wytrawne

0,75 L
13,5 %

16-18 0C

Cabernet
Sauvignon, Syrah

15-18 0C

Cabernet
Sauvignon, Syrah

LEGEND OF DRACULA

LEGEND OF DRACULA

Jasnożółte z odcieniem zieleni,
o intesywnym aromacie owoców
cytrusowych, brzoskwiń i kwiatów
akacji. W smaku owocowe o przyjemnej
kwasowości i długotrwałym ﬁniszu.

Wino rubinowo czerwone z akcentami
ﬁołkowymi o przyjemnym owocowym
aromacie jagód i jeżyn. Na podniebieniu
gładkie i dobrze zbalansowane z pikantnym
zakończeniem.

FETASCA ALBA ECO

Doskonale komponuje się z potrawami z drobiu i ryb oraz sałatkami.
Świetny aperitif

MERLOT

Znakomite do codziennych posiłków,
burgerów, pizzy, kurczaka

białe
wytrawne

0,75 L
13 %

czerwone
wytrawne

0,75 L
14,5 %

8 0C

Feteasca
Alba Eco

16 0C

Merlot
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GRUZJA
SCHUCHMANN
ALAZANI VALLEY

Ciemnoczerwone wino z ﬁoletowym
odcieniem, przepełnione aromatami
owoców leśnych z lekkimi nutami
korzennych przypraw w tle. Słodycz jest
naturalnie wkomponowana w strukturę
i nieprzesadzona. W ustach nuty wiśniowe,
czereśniowe przenikają się z kawowymi,
zakończone słodkim ﬁniszem.
Solo lub jako dodatek do deserów
i owoców
czerwone
półsłodkie

Gruzja
To kraj, w który zostały znalezione najstarsze ślady
produkcji wina. Może poszczycić się tym, że udało się
tutejszym winiarzom nie ulec modom i nie sadzić na
potęgę szczepów międzynarodowych.
Najważniejszy szczepy Gruzji to Saperavi, nazwa
oznacza „barwnik” lub „kolor”. Jagody mają granatową
skórę i sok delikatnie zabarwiony na czerwono.
Zaczyna osiągać dojrzałość w połowie września.
Ogromną zaletą Saperavi jest także możliwość
uzyskania wysokiej klasy wina w różnorodnym stylu.
Wina odmianowe z tego szczepu odznaczają się
intensywnym, ciemnym kolorem, pełną budową,
świeżą kwasowością i mocną strukturą garbników.
Typowe Saperavi cechuje bogaty, złożony aromat na
który składa się obﬁtość ciemnych owoców (wiśnia
z pestką, czereśnie, śliwki, jeżyny), a także nuty
przypraw korzennych, czekolady, kawy, wyprawionej
skóry, suchych liści.

Saperavi

SCHUCHMANN
ALAZANI VALLEY

Wino z odmian Rkatsiteli i Mtsvane
w kolorze słomkowym o aromacie
jabłek i dojrzałych, miękkich gruszek.
Odświeżająca kwasowość i długi ﬁnisz.

Solo lub jako dodatek do deserów
i owoców
białe
półsłodkie

0,75 L
12 %

Cuvee

SCHUCHMANN

SCHUCHMANN

Świeże, eleganckie wino. Urzekają jego
doskonałe walory smakowe oraz głębia
aromatów: wiśnia, jeżyny, morwa, czereśnie, drzewo cedrowe, czarny pieprz łączą
się w intensywny bukiet. Na podniebieniu
wyczuwalna mięsistość oraz koncentracja
owoców. Dobrze ogładzone taniny pozbawiają wrażenia szorstkości na języku.
Doskonały dodatek do grillowanego
lub pieczonego czerwonego mięsa,
a także dziczyzny

Wino o ciemnoczerwonym kolorze,
niezwykle bogate w aromaty wiśni i jeżyn.
Aksamitne a jednocześnie gęste
o charakterystycznym dla regionu smaku.

MUKUZANI

czerwone
wytrawne

KINDZMARAULI

0,75 L
13 %

Saperavi
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0,75 L
12 %

Wino na każdą okazję
czerwone
półsłodkie
Saperavi
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0,75 L
13 %

GRUZJA
SCHUCHMANN

SCHUCHMANN

Wino o bogatym aromacie czerwonych
jagód. Wyczuwalne słodkie dojrzałe
owoce czereśni, soczystych wiśni,
śliwki. Wino jest czyste, z odpowiednim
napięciem, nerwem kwasowości
i soczystą zwartą kompozycją całości.
Słodycz wyczuwalna, ale nienachalna.

Intensywna czerwień z aromatami
owoców jagód i wiśni. Dobrze złożone
o intensywnym owocowym smaku,
miękkich taninach i długim ﬁniszu. Wino
poukładane, pełne owocowej materii
z gruzińskim charakterem.

SAPERAVI

PIROSMANI

Wyśmienicie pasuje do żeberek
z rusztu
czerwone
półwytrawne

0,75 L
12,5 %

Saperavi, Cabernert
Sauvignon

Idealny dodatek do szerokiej gamy
potraw
czerwone
wytrawne

0,75 L
13 %

Saperavi

SCHUCHMANN

SCHUCHMANN

Eleganckie, dobrze wyważonym wino.
Wyróżnia je piękny słomkowy kolor. Jest
przyjemne, złożone i krągłe z delikatnym
bukietem brzoskwiń, melona i gruszki,
łagodne w smaku.

Czyste i świeże wino z jednej z najbardziej
znanych apelacji dla gruzińskich win białych.
Wino bogate w aromaty świeżych winogron,
tropikalny zapach pigwy oraz kwiatów,
wyczuwalna także nuta wanilii. Wino średnio
intensywne z długim i satysfakcjonującym
ﬁniszem.

TIFLIS

TSIANANDALI

Jako dodatek do ryb, drobiu, sałatek
z różnym serami lub z owocami
morza
białe
pólwytrawne

0,75 L
12 %

Rkatsiteli
o Mtsvane

Idealny dodatek do szerokiej gamy
potraw
białe
wytrawne

0,75 L
12 %

Tsianadali
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MOŁDAWIA
CASTEL LEONARDO
MERLOT

Wino uprawiane w centralnych regionach
Mołdawii. Jedwabiste, pełne o ciemno
rubinowej barwie i intensywnym aromacie
dojrzałych owoców. W smaku wyraźnie
zarysowane akcenty czekolady
z delikatnymi nutami wiśni.
Doskonale współgra z daniami mięsnymi oraz lekkimi, owocowymi
deserami
czerwone
półsłodkie

Mołdawia

0,75 L
11,5 %

Merlot

Mołdawianin bez wina, to nie Mołdawianin – tak głosi
jedno z miejscowych powiedzeń. Wino w Mołdawii
zajmuje szczególne miejsce – ma rangę narodowego
skarbu. Jest ono wszechobecne. Niemal każdy
Mołdawianin produkuje je na swoje indywidualne
potrzeby – oczywiście według domowej, babcinej
receptury, przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
Winnice znajdujące się na terenie Mołdawii, zajmują
ponad 100 000 hektarów, a eksport stanowi 7,5%
eksportu z tego kraju ogółem. W Mołdawii uprawia
się dużo szczepów Sauvignon i Chardonnay na wino
białe oraz Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir
(zwane tu Pinot Franc) i Saperavi na wino czerwone.
Mało kto wie, że właśnie w Mołdawii znajdują się
dwie największe na świecie piwnice winiarskie!

CASTEL LEONARDO
MUSCAT

Wino uprawiane na wzgórzach
południowej Mołdawii. Ma ciepłą, żółtą
barwę i wyrazisty lipowo-cytrynowy
bukiet. W smaku świeże i zrównoważone.
Aromat akcji, miodu i muszkatu.

Doskonałe do samodzielnego spożycia
oraz jako dodatek do lekkich drobiowych
dań i miękkich serów oraz deserów
białe
półsłodkie

0,75 L
11 %

Muscat

DIKAYA ROZA

DIKAYA ROZA

Wino bardzo delikatne i orzeźwiające
w smaku. Naturalna słodycz połączona
z wyrazistym lipowo-cytrynowym
aromatem.
Dzięki oryginalnej butelce świetnie
nadaje się również na prezent.

Wino z najlepszej jakości winogron
rosnących na południu słonecznej Mołdawii.
Wyczuwalne aromaty czerwonych owoców
i cynamonu. Pełne, aromatyczne, jedwabiste
z wyraźnym słodkim ﬁniszem
Dzięki oryginalnej butelce świetnie
nadaje się również na prezent.

MUSCAT
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MERLOT

Idealne na piknik lub do lekkich
deserów

Idealne na piknik lub do owocowych
sałatek

białe
półsłodkie

0,75 L
10,5 %

czerwone
półsłodkie

0,75 L
10,5 %

14-16 0C

Muscat

14-16 0C

Merlot
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MOŁDAWIA
POPPIES

POPPIES

Wino o bukiecie cytrusowym,
przełamanym aromatem dojrzałego
agrestu i świeżo skoszonej trawy.

Czerwone, półsłodkie wino
o ciemnoczerwonej barwie i wyraźnie
owocowym aromacie.

SAUVIGNON BLANC

Idealne do ryb i makaronów
białe
półsłodkie

0,75 L
12 %

Sauvignon
Blanc

MERLOT

Pieczony drób, jagnięcina
czerwone
półsłodkie

0,75 L
12 %

14-17 0C

Merlot

RESERVE GARLING

RESERVE GARLING

Wino wyróżnia się delikatnym bukietem
ﬁołków i czarnych porzeczek.

Wino wyróżnia subtelny zapach zielonych
owoców, znakomicie współgrający
z nutami mineralnymi.

CABERNET SAUVIGNON

RIESLING

Idealnie pasuje do dziczyzny,
czerwonego mięsa, sera

Idealne sprawdza się jako aperitif,
bądź jako dodatek do lekkich dań

czerwone
półwytrawne

0,75 L
12,5 %

białe
półwytrawne

0,75 L
12,5 %

5-20 0C

Cabernet
Sauvignon

5-20 0C

Riesling

RESERVE GARLING

RESERVE GARLING

Wino, które wyróżnia się delikatnym
bukietem pełnym aromatów czerwonych
owoców.

Wino wyróżnia delikatny bukiet pełen
aromatów brzoskwiń, moreli oraz
skoszonej trawy.

MERLOT

Idealnie pasuje do dziczyzny,
czerwonego mięsa, sera

SAUVIGNON BLANC

Idealne sprawdza się jako aperitif,
bądź jako dodatek do lekkich dań

czerwone
półsłodkie

0,75 L
12 %

białe
pólsłodkie

0,75 L
12 %

5-20 0C

Merlot

5-20 0C

Sauvignon
Blanc
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MOŁDAWIA
SECRET ARISTOCRATA

SECRET ARISTOCRATA

Wino o intensywnym czerwonym kolorze
oraz aromacie malin, wiśni oraz jeżyn.

Wino charakteryzuje się złotym kolorem
oraz aromatem egzotycznych owoców.

MERLOT

Najlepiej swoje walory oddaje
podawane do potraw z mięsa,
grillowanych ryb i różnego rodzaju serów

Idealne do czerwonych
mięs i serów
czerwone
półwytrawne

0,75 L
11 %

Merlot

białe
półwytrawne

0,75 L
11 %

14-17 0C

Chardonnay

SECRET ARISTOCRATA

SECRET ARISTOCRATA

Cabernet Sauvignon to wino o szczepowej
charakterystyce - intensywnym aromacie
dojrzałych czarnych porzeczek, leśnych
jagód i dzikich jeżyn. W smaku złożone,
kompletne o przyjemnej słodyczy.

Muscat posiada delikatny bukiet
zapachowy, w którym dominują
nuty kwiatowe (płatki róż) i ziołowe.
Przyjemne dla podniebienia o wyraźnie
wyczuwalnym akacjowo-muszkatowym
aromacie.

CABERNET SAUVIGNON

Idealnie pasuje do dziczyzny,
czerwonego mięsa, sera

MUSCAT

Świetny towarzysz lekkich
deserów

czerwone
półsłodkie

0,75 L
11 %

białe
półsłodkie

0,75 L
11%

5-20 0C

Cabernet
Sauvignon

5-20 0C

Muscat

SHAMAN

SHAMAN

CHARDONNAY

MERLOT

Wino o jasnożółtym kolorze.
Wyróżnia się bogatym, owocowym
bukietem pełnym aromatów bananów
z wybijającym się ananasem.

Wino o rubinowym kolorze. Wyróżnia się
bogatym, owocowym bukietem pełnym
aromatów czerwonych owoców

Sprawdzi się świetnie jako dodatek
do sałatek owocowych lub dań
rybnych w lekkich sosach
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CHARDONNAY

Sprawdzi się świetnie jako dodatek
do suszonych wędlin i prostych
makaronów

białe
półsłodkie

0,75 L
12 %

czerwone
półsłodkie

0,75 L
12 %

8-12 0C

Chardonnay

14-17 0C

Merlot

OKAZJA JEST ZAWSZE

MOŁDAWIA
SPRING BOW

SPRING BOW

Przyjemnie orzeźwiające, pełne aromatów
owoców cytrusowych oraz dojrzałych
jabłek. W ustach rzeźkie i soczyste.

Charakterystyczny aromat ciemnych,
czerwonych owoców.

CHARDONNAY

CABERNET SAUVIGNON

Sprawdza się jako aperitif oraz dodatek
do dań z łososiem czy też z drobiem

Wspaniałe w połączeniu z polędwicą
wołową lub zacną pastą

białe
półsłodkie

0,75 L
12 %

czerwone
półsłodkie

0,75 L
12 %

5-20 0C

Chardonnay

14-17 0C

Cabernet
Sauvignon

STARDIVARI

STRADIVARI

Wino pełne intensywnych zapachów
brzoskwini, moreli, owoców tropikalnych.
Dzięki oryginalnej butelce w kształcie
skrzypiec idealnie nadaje się na prezent.

Wino o rubinowym kolorze z intensywnymi nutami wiśni i malin oraz akcentami
dojrzałych czereśni i truskawek.
Dzięki oryginalnej butelce w kształcie
skrzypiec idealnie nadaje się na prezent.

CHARDONNAY

PINOT FRANC

Idealny towarzysz owoców
morza i ryb z grilla

Idealnie sprawdzi się do każdego
codziennego obiadu oraz przekąsek
mięsnych i warzywnych

białe
półsłodkie

0,75 L
11 %

czerwone
półwytrawne

0,75 L
12 %

8-12 0C

Chardonnay

14-17 0C

Pinot
Franc

STARDIVARI

STRADIVARI

Wino z intensywnymi nutami czerwonych
owoców i charakterystycznym bukietempełnym aromatów czarnej jagody.
Dzięki oryginalnej butelce w kształcie
skrzypiec idealnie nadaje się na prezent.

Wino pełne aromatów kwiatowych: róży,
jaśminu i białych lilii.
Dzięki oryginalnej butelce w kształcie
skrzypiec idealnie nadaje się na prezent.

CABERNET SAUVIGNON

TRAMINER

Idealnie sprawdzi się do każdego
codziennego obiadu oraz przekąsek
mięsnych i warzywnych

To idealny towarzysz dań
kuchni orientalnej

czerwone
półsłodkie

0,75 L
12 %

białe
półwytrawne

0,75 L
14 %

14-17 0C

Cabernet
Sauvignon

8-12 0C

Traminer
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DODATKI DO WINA
DREWNIANA
SKRZYNKA
NA WINO

ELEGANCKIE TOREBKI
PREZENTOWE

ZESTAW DO WINA
W KSZTAŁCIE BECZKI

30

KORKOCIĄG
DO WINA
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DODATKI DO WINA
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MOŁDAWIA
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