750 ml
200 ml
150 ml

WINA MUSUJĄCE
Moet & Chandonn Imperial wytrawne

280 pln

AOC CHAMPAGNE, FRANCJA
Wysublimowany z nutami pieczonych jabłek, kwiatów i chlebowej skórki. W ustach
kremowy, czysty, świetnie skomponowany i orzeźwiający.

Prosecco Treviso Extra Dry półwytrawne

85 pln, 25 pln

DOC PROSECCO, WŁOCHY
Przyjemnie drażni świeżością owoców i milionów bąbelków, pobudza zmysły słodyczą
i akcentami białych kwiatów, odświeża i cieszy.

WINA BIAŁE
Messer del Fauno Pinot Grigio wytrawne

65 pln, 15 pln

IGT TERRE SICILIANE, WŁOCHY
Orzeźwiające, harmonijne i lekkie wino, o jabłkowo-brzoskwiniowej nucie owocowej
i kwiatowym wykończeniu.

Santa Carolina Cellar Selection Chardonnay wytrawne

70 pln

Conte di Campiano Laguna del Conte wytrawne

85 pln

CENTRAL VALLEY, CHILE
W zapachu dominacja aromatów owoców tropikalnych, słodkich jabłek i cytryny,
wzbogaconych niuansem wanilii, w ustach dobrze wyważone, łagodne i trwałe.

IGT TERRE SICILIANE, WŁOCHY
Złotożółty kolor z zielonym refleksem. Zawiera nuty ananasa, moreli, zielonego jabłka
i szałwii. Usta są krągłe i gładkie a finisz orzeźwiający z migdałowym posmakiem.

Kendermanns Riesling Kabinett półsłodkie

95 pln, 19 pln

RHEINHESSEN, NIEMCY
Delikatne wino o subtelnych nutach gruszek, cytryn, miodu i pigwy. Lekkie i bardzo
owocowe.

Pares Balta Honeymoon Organic półwytrawne

DO PENEDES, HISZPANIA
Lekkie wino o słomkowej barwie i urzekających aromatach suszonych moreli
i gruszek. Ujmuje delikatnością i równowagą między słodyczą a orzeźwieniem.

S-Naia Sauvignon Blanc wytrawne

95 pln

120 pln

DO RUEDA, HISZPANIA
Buchające ekspresją aromatów Sauvignon Blanc. Zielone nuty liści pomidorów,
krzewów czarnej porzeczki, pokrzyw i owoców tropikalnych. Paleta smakowa czysta,
odświeżająca i subtelnie kwasowa.

WINA CZERWONE
Messer del Fauno Nero d’Avola półwytrawne

70 pln

DOC SICILIA, WŁOCHY
Wyraźnie owocowo-korzenny zapach, z niuansami konfitur z czerwonych owoców
oraz jałowca, w ustach balsamiczne, gładkie, z przyjemnym posmakiem wiśni i przypraw.

Leonard Road Shiraz wytrawne

65 pln, 15 pln

Grifone Sangiovese półwytrawne

80 pln 18 pln

SOUTH EASTERN AUSTRALIA 		
Eteryczny bukiet z akcentami dojrzałych owoców leśnych, śliwkowych powideł,
fiołków oraz przypraw korzennych.

IGT PUGLIA, WŁOCHY
Intensywne w smaku wino o czerwonej barwie z fioletowymi refleksami. W zapachu
dominują aromaty czereśni, wiśni i czerwonej porzeczki z nutą korzennych przypraw w tle.

Castelani Chianti Riserva wytrawne

85 pln

Ventisquero Reserva Cabernet Sauvignon wytrawne

95 pln

Woodhaven Zinfandel wytrawne

95 pln

DOCG CHIANTI, WŁOCHY		
Zaskakująco głębokie wino o aromatach dojrzałych wiśni z akcentem czekolady
i eleganckim, soczystym smaku.

COLCHAGUA VALLEY, CHILE
		
Dobrze zbudowane wino z dojrzałymi taninami o zapachu truskawek, malin, jagód
i czarnych porzeczek z akcentami mięty, karmelu, tytoniu i czekolady.

CALIFORNIA, USA
			
Pełne wino o aksamitnych taninach i aromatach konfitur z owoców leśnych, malin
i śliwek z waniliowymi akcentami w tle.

Vina Bujanda Reserva

120 pln

wytrawne

DOCa RIOJA, HISZPANIA
Purpurowe i głębokie w kolorze. Uderza aromatami nalewki z wiśni i jagód, tytoniu.
Złożone i efektowne.

Conte di Campiano Primitivo di Manduria półwytrawne

130 pln

DOC PRIMITIVO DI MANDURIA, WŁOCHY
Gęste i dobrze zbudowane wino o miękkich taninach i śliwkowo-czereśniowych aromatach.

WINA BEZALKOHOLOWE
Nozeco Spumante
Francja

60 pln

Intensywnie owocowe nuty zielonych winogron, jabłek oraz białych kwiatów.
W smaku wino jest orzeźwiające, lekki i dobrze zrównoważone. Całość spina delikatna
i harmonijna kwasowość.

Vive la vie Sauvignon Blanc
Francja

60 pln 16 pln

Orzeźwiające i lekkie wino o intensywnych aromatach ananasa, jabłka, cytrusów i ziół.

