wina słodkie
WINO ŚLIWKOWE
SLAVENA ULENA

Ulena Renkloda, białe, słodkie
Łódzkie, Polska
Delikatny smak i zapach świeżo zerwanych
śliwek, pigwy z kwiatowymi niuansami.

ARIONE
MOSCATO D’ASTI DOCG
Moscato, białe, słodkie, musujące
Piemont, Włochy
Wino o niższej zawartości alkoholu.
Subtelne musowanie. Lekkie ze złożonym
posmakiem owocowo–kwiatowym.

wina musujące
FRIZZANTE PIU-FIZZ

Białe, musujące, półwytrawne
Wenecja Eugenejska, Włochy
Delikatnie musujące włoskie wino z winogron
Glera (Prosecco). Delikatne i aromatyczne.

CANELLA PROSECCO DOC
EXTRA DRY
Glera, białe półwytrawne
Veneto, Włochy
Klasyczne prosecco, świeże i owocowe,
lekko cytrusowe. Idealne jako aperitif,
do dań z drobiu, ryb, lub świeżych serów.

CORVEZZO SHAKE ME!
UNFILTRED PROSECCO
DOC BIO
Glera, białe, wytrawne,
Veneto, Włochy
Niefiltrowane prosecco produkowane
metodą pradawną. Druga fermentacja
w butelce. Bez cukru. Świeże i aromatyczne.

wina bezalkoholowe
DOMAINES PIERRE CHAVIN
Langwedocja, Francja

Chardonnay, białe, wytrawne
Bezalkoholowy organiczny i vegański napój
na bazie wina ze szczepu Chardonnay.

Cabernet Sauvignon,
czerwone, wytrawne
Bezalkoholowy organiczny i vegański
napój na bazie wina ze szczepu
Cabernet Sauvignion.

wina poleca

wina białe

wina czerwone

SHORTWOOD

SHORTWOOD

Delikatnie wytrawne wino
o łagodnym smaku i lśniącej
złocistej barwie. Rzeźkie, świeże,
z nutami cytrusowymi.

Charakterystyczny bukiet
dojrzałych śliwek i czereśni
z lekko pieprznym finiszem.
Wino o zbalansowanych taninach.

SALVATERRA,
FALIA BIANCO

SALVATERRA,
FALIA ROSSO

Wino, które oddaje ducha Włoch.
Jest smukłe, łatwe do picia,
o owocowych aromatach
i z dobrze zbalansowaną
kwasowością.

Nowoczesne i uniwersalne wino
oddające ducha Włoch o dobrze
zbalansowanej kwasowości i taninach.
Pełne aromatów czerwonych
owoców: truskawek, malin.

ANTICA VIGNA

TAGARO PIGNATARO

Pinot Grigio IGP, białe wytrawne
Veneto, Włochy

Primitivo IGP, czerwone wytrawne
Apulia, Włochy

Wytrawne, orzeźwiające wino
o złocistej barwie. Pełne
cytrusowych i kwiatowych
aromatów, delikatnie mineralne.

Popularny włoski szczep Primitivo,
o silnych aromatach czerwonych
owoców, z pikantnymi nutami
przypraw. Wino leżakowało 5 miesięcy
w beczce z dębu francuskiego.

Sauvignon Blanc, białe wytrawne
Wellington, RPA

Wieloszczepowe, białe wytrawne
Veneto, Włochy

GASPER CHARDONNAY
REBULA

Shiraz, czerwone wytrawne
Wellington, RPA

Wieloszczepowe, czerwone wytrawne
Veneto, Włochy

VINEYARD SELECTION

Chardonnay, Rebula, białe wytrawne
Gorička Brda, Słowenia

Cabernet Sauvignon,
czerwone wytrawne
Casablanca Valley, Chile

Słomkowożółte wino
z aromatami zielonego jabłka,
dojrzałych gruszek i brzoskwiń
z odświeżającą cytrusową nutą w tle.

Wino o delikatnie rubinowej barwie.
W nosie charakterystyczna dla
szczepu papryka, ciemne owoce
i przede wszystkim dojrzała,
soczysta wiśnia

ALAZANI VALLEY
WHITE

ALAZANI VALLEY
RED

Półsłodkie wino o złotym kolorze.
W zapachu nuty zielonych jabłek,
moreli oraz cytrusów. W ustach
kandyzowana pigwa ze złożoną
i pełną słodyczy końcówką.

Zbalansowane półsłodkie wino
o głębokim czerwono-fioletowym
kolorze. W zapachu są wyczuwalne
nuty czarnej porzeczki, jeżyn
oraz śliwki.

Rkatsitelil, białe półsłodkie
Kachetia, Gruzja

Saperavi, czerwone półsłodkie
Kachetia, Gruzja

