Wina białe

Gautheron, Les Forneaux, Chablis Premier Cru A.C.
Francja

225 PLN

Apelacja Chablis jest dla Chardonnay jak Podlasie dla sękacza. To matecznik.
Les Forneaux to nie byle jakie Chablis. Dowodem na to jest Grand Prix
Magazynu Wino za rocznik 2010. Tomasz Prange-Barczyński, naczelny periodyku
pisał: To nietuzinkowe wino. Nos bardzo subtelny, w pierwszej chwili zdaje się
nieistniejący, jak zapach wody z górskiego strumyka, ale po chwili ujawnia słodkie
owoce: morele, białe brzoskwinie, winogrona. Usta słodko-słone, kamienne.
Urokliwe, kokieteryjne wręcz wino. Brawa za wybór.”
Nagrody: Médaille d’OR Concours Burgondia 2016, Guide Gilbert & Gaillard 91/100

Tabordet, Pouilly-Fumé A.C.
Francja

135 PLN

Górna Loara, apelacje Sancerre i Pouilly-Fume to raj dla szczepu Sauvignon Blanc.
To ziemia obiecana dla wszystkich, którzy lubią biel. Sauvignon sięga tutaj głębi
i mineralności, w skali niespotykanej nigdzie indziej. Wino z małej, rodzinnej
winiarni Tabordetów niesie sporo nut owoców cytrusowych, białych kwiatów,
grejpfruta, owoców tropikalnych, wyraźnej mineralności i akcentów ziołowych.
Doskonała kwasowość daje winu mnóstwo rześkości, świeżości, przy zachowaniu
równowagi.

Nagrody: International Wine Report 90/100, Médaille de Bronze – Concours DECANTER
WORLD WINE AWARDS 2016, Médaille d’Argent – Concours INTERNATIONAL WINE CHALLENGE
2016

iStefanini, Soave D.O.C.

Włochy
Aromaty kwiatów, pieczonych jabłek, brzoskwiń, gdzieś delikatnie majaczy
petrochemia. W ustach cytryna, ale świetnie oprawiona w mineralne ramy,
popis równowagi między lekkością, a intensywnością smaku. Lekki tępy suspens,
w końcówce pieprz. Bez egzaltacji, bez napuszenia, jest piękne, jakby od niechcenia.

85 PLN
20 PLN

Nagrody: Gambero Rosso: Oscar Bere Bene (2012); Merum Selezione Vini: 2 cuori (2014);
Touring Club Italiano: Vini Buoni d`Italia (2014); Wine Spectator 87/100 (2014), 88/100 (2015);
Wine Enthusiast 87/100 (2015); Berliner Wine Trophy: Gold Medal (2015);
Slow Wine: Moneta (2015)

Tradizionale, Montenidoli, Vernaccia di San Gimignano
Włochy

“Sono Montenidoli” – jestem Montendioli – mocna afirmacja tożsamości,
którą znaleźć można w godle winiarni Elisabetty Fagiuoli. Elisabetta
produkuje jedne z najlepszych białych europejskich win w ojczyźnie wielu
czerwonych – w Toskanii. Tradycyjna Vernaccia to masywna w strukturze butelka,
operująca owocem wpadającym w gruszkę i jabłko. Wyraźna słona mineralność
w tle, delikatna biała tanina, nuty ziół, migdałów, lekka alkoholowość. Traktować
należy trochę jak wino czerwone – pić cieplejsze i natleniać. Wino stołu!
Nagrody: Gambero Rosso: 3 bicchieri; Robert Parker 91/100; Wine Spectator 90/100

130 PLN

Castel Firmian Pinot Grigio Mezzacorona Trentino D.O.C.
Włochy

Pochodzi z winnic położonych wzdłuż doliny Adygi leżącej, u stop Dolomitów.
Posiada słomkowożółtą barwę. Owocowy nos z kwiatową nutą rumianku. W smaku
wytrawne, eleganckie, o delikatnej kwasowości.

95 PLN
20 PLN

Nagrody: 87 pkt. – Wine Spectator, Good Value – Wine & Spirits, Silver Medal – Indy International Wine
Competition, Top 100 – Wine Enthusiast

Capellania, Marques de Murrieta, Rioja D.O.C.A.
Hiszpania

165 PLN

Białe wino z duszą czerwonego – potrzebuje nieco wyższej temperatury picia, dobrze
robi mu natlenienie, jego aromat długo ewoluuje, narasta, jest potężnie zbudowane,
barokowe, niemal oleiste. Zarazem jednak zachowuje kwasowość, świeżość i właściwą
sobie elegancję, nie popada w przesadę, nie jest przerysowane. Marques de Murietta
– pionier nowożytnej Rioji, na pojedynczej parceli zwanej Capellanią, przy użyciu
sześćdziesięcioletnich krzewów lokalnego szczepu Viura, po piętnastomiesięcznym
dojrzewaniu w barrique, wyczarowuje butelkę, którą bez wątpliwości można nazwać
najlepszym białym winem Hiszpanii.
Nagrody: James Suckling: 95/100; Guía Peñín – 93/100; Robert Parker: 91/100; Tim Atkin: 94/100

Monte Blanco de Ramón Bilbao Verdejo D.O.
Hiszpania

Czyste i błyszczące białe hiszpańskie wino wytrawne, o subtelnym nosie
przepełnionym aromatami anyżku i kwiatów migdałowca na tle świeżo skoszonej
trawy, wzbogaconymi o nuty cytryny i owoców tropikalnych. Na podniebieniu
wibrująco świeże, dobrze zbudowane, o smaku przywodzącym koper włoski i owoce
egzotyczne.

J. Flick Riesling Classic
Niemcy

Zaledwie kilka kilometrów od tętniącej życiem metropolii Frankfurtu, pośród
regionu Ren-Men, w małej wiosce winiarskiej Wicker niedaleko Hochheim
znajduje się młynek uliczny, który może się pochwalić ponad 700-letnią historią. Dobre
miejsce na połączenie tradycji i innowacji w celu produkcji najwyższej jakości
win. Gospodarstwo, które pochodzi z 1775 roku, rozwijało się stabilnie
w ostatnich latach, a dziś jest dobrym i solidnym producentem Rieslinga
w Rheingau. Niezwykłe, obłędnie pijalne. Cytryna i wyraźne nuty czerwonego
grejpfruta. Świetna mineralność w balansie z naprawdę dojrzałym, apetycznym
owocem. Intensywnie długie, lekko pikantne. We wszystkim lekkie.

65 PLN
15 PLN

95 PLN
20 PLN

Nagrody: Verband Deuscher Prädikatsund Qualitätsweingüter, Riesling Charta Rheingau

Michael Schneider Chardonnay bezalkoholowe
Niemcy

Bezalkoholowe wino z delikatnie zaznaczoną kwasowością. W smaku przywołuje
owoce cytrusowe, jabłko oraz ananas. Odpowiednio schłodzone stanowi znakomity
aperitif lub alternatywę dla kierujących samochodem.

65 PLN
15 PLN

Grüner Veltliner, Weinzierlberg D.A.C.

Austria
Winnicę w 1452 roku założył burgrabia Ulrich von Dachsberg. Sama winnica liczy
ponad 550 lat i jest jedną z najstarszych w Austrii, a nawet i w Europie. Obecnie
jest położona na najlepszych wzgórzach miasta Krems, liczy 30 hektarów. Wino ze
spontanicznym aromatem zielonego banana i owoców cytrusowych. Bardzo
delikatne, pełne ciała, o długim finiszu. Nadaje się do picia w ciągu 2 lat lub do
przechowywania przez najbliższe 4-6 lat.

165 PLN

Nagrody: 91 pkt. - Wine Enthusiast, 90 pkt. – Falstaff, 16 pkt. – Gault & Millau

Riesling Turnau
Polska

Riesling zachowuje swoją szlachetność, opartą na wysokiej chrupkiej kwasowości
i kompozycji zapachów zielonego jabłka, limonki i cytrusów. Jego wyjątkowy
charakter podkreśla aromat melona z delikatnie zaznaczoną nutą jaśminową.
W smaku jabłkowo-grejpfrutowe, zdecydowane i orzeźwiające, z potencjałem
na kilkuletni rozwój w butelce. Riesling z Winnicy Turnau to pachnące owocem,
a jednocześnie poważne wino, odzwierciedlające siłę i witalność odmiany.

Terra d’Alter, Siria Arinto & Viognier
Portugalia

Winnice obejmują rozległe równiny i łagodne wzgórza, zawsze zapewniając
intensywną ekspozycję na światło słoneczne. To właśnie ta ilość światła słonecznego
jest kluczem do wytworzenia intensywnej koncentracji smaku, którą prezentują
te wina. Sporo nut cytrusowych. Wino jest lekkie, sprężyste, soczyste i świeże.
Tej prostocie niczego nie brakuje.

Yarden Gewürztraminer
Izrael

125 PLN
25 PLN

70 PLN
15 PLN

130 PLN

Koszerne, jasnozłote, półwytrawne wino uwodzące bukietem złożonym z nut
kwiatowych, owoców cytrusowych, liczi, zielonych gruszek i jabłek z nutami
egzotycznych przypraw. W ustach lekkie i świeże, przyjemnie kwasowe, o czystym
owocowym posmaku.
Nagrody: International Wine & Spirit Competition - Silver Medal

Milton Park Chardonnay
Australia

Wino dojrzewające 6 miesięcy we francuskich, dębowych beczkach. Idealny,
złoty kolor, aromat brzoskwini, moreli i dojrzałego melona. Kremowe i owocowe
na podniebieniu, delikatna kwasowość, świeże i lekkie zakończenie.

Saint Clair Vicar’s Choice Sauvignon Blanc
Nowa Zelandia

Wyborne nowozelandzkie białe wino wytrawne o rześkich aromatach owocu pasji,
białej brzoskwini i grejpfruta przemieszanych z nutami ziołowymi i mineralnymi.
W ustach lekkie, świeże i smakowite, o długim finiszu.

Nagrody: Silver: Decanter World Wine Awards 2016, Gold: Concours Mondial du Sauvignon 2014,
Gold: Marlborough Wine Show 2013

70 PLN
15 PLN

115 PLN

Wina czerwone

Guy Farge, Terroir de Granit, Saint-Joseph A.C.
Francja

165 PLN

Północna część doliny Rodanu to wciąż miejsce mało znane, w każdym razie
znane nie na tyle, na ile zasługuje. To tutaj bowiem znaleźć można butelki będące
najlepszą ekspresją Syrah, jego ikoną i wzorem dla innych. Wino Farge’a pochodzi
z 60-letnich krzewów, charakterystycznie dla regionu zasadzonych na granitowym
siedlisku, przez 12 miesięcy dojrzewa w barrique. Aromaty kredy, prochu, pieprzu,
tapenady, dojrzałego owocu świetnie grają z umiarkowaniem budowy, soczystością,
lekką nutą słodyczy i wyrazistą taniną. Bogate, skomplikowane, ciekawe.

Nagrody: Concours Mondial de Bruxelles (2011): Silver; International Wine and Spirit Competition (2011):
Silver; Decanter World Wine Awards (2012): Commended; Decanter World Wine Awards (2016): Bronze;
Nicolas Gravellier: 5/5.

Fitou Terroir La Baume
Francja

Intensywne, czerwone wino z Langwedocji. Nos i usta przepełniają aromaty
dojrzałych owoców: jeżyna, ciemna śliwka, a także odrobina gałki muszkatołowej.
Eleganckie, owocowe, pełne wino. Wyrazista, aksamitna tanina i długi, przyjemny
finisz.

Champs Martins, Domaine Theulot Juillot, Mercurey 1er Cru A.C.
Francja

95 PLN
20 PLN

230 PLN

Tradycyjny, rzec by można staromodny, burgundzki producent. W winach brzmi
mocno niezwykły, głęboki charakter Pinot Noir, któremu indywidualność nadaje
sześć różnych siedlisk Premier Cru z Mercurey. Jedną, najważniejszą z nich jest
Champs Martins z piękną rubinową suknią, aromatami owoców leśnych, fiołków
i róż. W ustach świetne, dojrzałe taniny, masywność owocu, a zarazem rześkość
i mineralny kręgosłup sprawiający, że wino jest fenomenalnie soczyste.
Nagrody: Le bonnes affaires du vin; Hachette 17/20

Château de Pez St. Estephe A.O.C.
Francja

Wino przez 12 miesięcy dojrzewa w dębowej beczce (40% w nowej). Znakomita,
ciemna barwa. Aromaty owocowo-kwiatowe połączone z grillowanymi i tostowymi
nutami drewna. W smaku krągłe i delikatne. Miękkie taniny o dobrej trwałości.
Nagrody: 90 pkt. – Wine & Spirits, 18/20 pkt. – Jacques Dupont, 17/20 pkt. – Vinum

520 PLN

Château Haut Rocher, St.-Émilion Grand Cru A.C.
Francja

225 PLN

Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon i Malbec komponują tu wino o pięknej,
głębokiej sukni wpadającej w granat, nos uderza aromatem owoców leśnych,
suszonych śliwek, słodkich przypraw i wanilii. W ustach masywne, pełne
koncentracji, z wyraźnie zaznaczoną taniną i obfitującą w nuty korzenne końcówką.
Świetny potencjał dojrzewania. Moc i elegancja.
Nagrody: James Suckling 90-91/100; Jeff Leve: 90-92/100, Terre de Vins: 16/20

Château Dauzac Margaux A.O.C. Grand Cru Classe
Francja

620 PLN

Apelacja Margaux położona na północ od Bordeaux, w południowej części
Medoc, znana jest od czasów gallo-rzymskich. Wino dojrzewa 12 miesięcy w dębowej
beczce i jest obracane co każdy trymestr. Ciemna, intensywna czerwona barwa. Nos
ze świetnym połączeniem aromatów skóry, tostu, dojrzałych owoców, tytoniu, mokki
i owoców jagodowych. W smaku początkowo obfite, czyste, z młodymi nutami
jeżyny, czarnej porzeczki, wanilii; bardzo obiecujące. Znakomicie zbudowane
i dające długie, czekoladowe zakończenie.

Nagrody: 95 Gilbert & Gaillard Guide, 94 Wine Spectator, 88 Wine Advocate, 86 Wine Enthusiast, Bronze
Medal – Decanter Wine Awards.

Chateauneuf-Du-Pape „Les Sinards” Perrin A.O.C.
Francja

380 PLN

Ciemnoczerwona barwa. Bogata paleta aromatów takich jak wiśnia, lawenda,
pieprz, czekolada. W smaku krągłe, o dobrym połączeniu owoców i miękkich tanin
oraz przyjemnym zakończeniu.
Nagrody: 90 pkt. – Wine Advocate, 90 pkt. – Wine Spectator

1998 Gaja, Costa Russi Langhe Nebbiolo D.O.C.
Włochy

3400 PLN

Piemont, region będący synonimem prestiżu. Gaja, najlepszy - więcej! - kultowy
producent. Costa Russi, czyli zbocze pana Russiego, najważniejsze, najbardziej
eleganckie, kulminujące w finezji, zaczarowane wino Gai Geniusloci. Prostota
obezwładniająca bogactwem. Upłynniony mit.

Nebbiolo, Guido Porro, Langhe D.O.C.
Włochy

Nuty róży, fiołków, dojrzałego czerwonego owocu. W ustach porzeczki, akcent
herbaciany, czekoladowe muśnięcie. Doskonała soczystość – i to jest istota tego wina.
Gra kwasowości i słodyczy owocu. Tanina ułożona, choć charakterna, w końcówce
lekki pieprz i delikatna goryczka.

135 PLN

Chianti Classico San Felice D.O.C.G.
Włochy

145 PLN

Klasyczne Chianti Classico znane z bogatej elegancji aromatów. Zastosowano
tradycyjny proces fermentacji, średniej długości czas maceracji i 12 miesięczny
okres dojrzewania w wielkich beczkach z dębu slawońskiego. Świetlista rubinowa
barwa. Nos z wiśnią, maliną i słodkimi fiołkami. W smaku wytrawne, z subtelnymi
taninami i świeżą kwasowością.
Nagrody: 88 pkt. – Wine Spectator, 88 pkt. – Wine Advocate Best, Value – Decanter

Campogiovanni Brunello di Montalcino D.O.C.G.
Włochy

380 PLN

Campogiovanni Brunello to wino w klasycznym stylu, dojrzewające trzy lata
w beczkach ze slawońskiego dębu i 500-litrowym tonneaux, a następnie 12 miesięcy
w butelce. Znane ze swojej finezji i długowieczności. Nos z dobrze dojrzałymi
leśnymi owocami jagodowymi, konfiturą z jeżyn, liściem tytoniu i opalaną skórą. W
smaku pełne, bogate, z czasem dające długie zakończenie z wyraźnym owocowym
likierem.

Nagrody: 96 pkt. – Wine Spectator, 92 pkt. – Vine Enthuziast, 92 pkt. – I Vini di Veronelli, 91 pkt.
– James Suckling, 16/20 pkt. – James Suckling

2010 Tenuta San Guido, Sassicaia, Bolghieri Sassicaia D.O.C.
Włochy

1650 PLN

Są takie chwile, tacy ludzie, takie przedmioty, idee, odkrycia, które wyznaczają nową
epokę i z miejsca stają się legendą. Podobnie z winami - i z Sassicaią. Sasso znaczy
kamień, bo winnica słynie tu z kamienistego podłoża, zupełnie jak w bordoskim
Graves. To jednak zarazem prawdziwy kamień milowy włoskiego winiarstwa.
Sassicaia stała się dowodem na najwyższą jakość włoskich win, a co najważniejsze,
pokazała Włochom nowy horyzont.
Nagrody: TWS-BIWA 2013: 50 Best Italian Wines

2011 Ornellaia, Bolghieri Rosso Superiore D.O.C. Magnum
Włochy

4200 PLN
1,5l

Każde wino lepiej dojrzewa w butelkach o większej objętości. To wie każdy winiarz
i dlatego wbrew zwykłej handlowej logice, większe butelki są nieproporcjonalnie
droższe od swych mniejszych odpowiedników. Ornellaia - wino ikoniczne, jedna
z czołowych włoskich etykiet. Miękki, szeroki owoc wpadający w śliwkę i czereśnię.

Nagrody: Robert Parker: 94/100; Wine Spectator: 96/100; James Suckling: 96/100, Antonio Galloni: 65+;
Falstaff: 97/100

2010 Marchesi Antinori, Solaia, Toscana I.G.T.
Włochy

Flagowe wino słynnej rodziny Antinori. Bezapelacyjnie jedna z pierwszych
etykiet Toskanii. Perła wśród tak zwanych supertoskanów. Ekspresja Cabernet
Sauvignon prześcigająca najlepsze Bordeaux,w uścisku z esencją Włoch, czyli szczepem
Sangiovese. Solaia znaczy coś więcej niż słoneczna. To samo toskańskie światło.

Nagrody: Robert Parker: 97/100; James Suckling: 98/100; Guida Bibenda 2014: 5 Grappoli; Guida Oro
iVini di Veronelli 2014: Super Tre Stelle; Wine Spectator: 93/100; Wine Enthusiast: 97/100; Falstaff: 95/100;
Int Wine Cellar: 93/100

2500 PLN

Feudi San Marzano, Tratturi Primitivo I.G.P.
Włochy

Klasyczne Primitivo (nazwa nawiązuje do wczesnego dojrzewania, nie do
charakteru), uwielbiane przez wielu. Zmysłowe jak usta Kaliny Jędrusik, mocne jak
barki Marka Perepeczki (tego od Janosika). I swojskie jak polskie gwiazdy srebrnego
ekranu. Głęboki czerwono-rubinowy kolor z fioletowymi refleksami. Intensywny
aromat owoców - suszonych śliwek i wiśni, lekko pikantne z nutą wanilii
i rozmarynu. Zbalansowane, miękkie, grzeczne.

85 PLN
20 PLN

Nagrody: Magazyn Wino: Grand Prix (2013); Concours Mondial de Bruxelles (2012): Silver; Wine
Enthusiast (2011): 86/100

Feudi San Marzano, Sessantanni, Primitivo di Manduria
Włochy

270 PLN

Potężne Primitivo z 60-letnich krzewów (stąd nazwa). Jedno z najlepszych
win Puglii. Mnóstwo owocu – jagody, jeżyny, czereśnia wędzona śliwka, nuty
dymu, tytoniu, miękka tanina, pieprz. Sessantanni to wino z apelacji Primitivo
di Manduria, znajdującej się na południowym krańcu Apulii. Winnice rosną nad
samym morzem, na kamienistych wapiennych glebach. To potężne, a jednocześnie
zaskakująco jedwabiste wino, zdobyło sobie w Polsce grono zagorzałych wielbicieli.
Gęste, ekstraktywne, mocne, ze sporą zawartością cukru resztkowego, wydaje się być
kwintesencją gorącego południa.

Nagrody: Mundus Vini 2016: Gold Medal; Gilbert & Gaillard International Competition 2016: Gold Medal
90+; Vitae la Guida Vini 2017: 4 VITI; Robert Parker 2016: 91/100

Valpolicella Ripasso Classico Superiore D.O.C.
Włochy

180 PLN

Valpolicella z winogron uprawianych na wzgórzach Torbe. Dojrzewa w beczce przez
okres 18 miesięcy i dodatkowo 6 miesięcy w butelce. Barwa intensywnie rubinowa
z fioletowymi refleksami. Bukiet ze śliwką, gorzką czekoladą i nutami dymu.
W smaku harmonijne, pełne ciała, o właściwej równowadze między taninami
a kwasowością. Do przechowywania przez kolejne 5-7 lat.
Nagrody: Gold Medal – Mundus Vini, Gran Menzione – Concorso Enologico Internationalle Vinitaly

Eguren, Sierra Cantabria Seleccion D.O.C.A.
Hiszpania

Rioja, najważniejszy region winiarski Hiszpanii, gdzie swój dom znalazł królewski
szczep Tempranillo, dający wina pełne owocu, żywe, zachowujące dobrą kwasowość.
I to właśnie szczepowi jest wierna ta Rioja – pełna nut przyjemnie intensywnej
truskawki, porzeczki, świeża, zaprojektowana do stołu. Lekko tylko zmodyfikowana
beczką, która przydaje tu krągłości i nieco nut kawy oraz wanilii. Autentyczność
bez cienia zadęcia. Bezpośredniość, którą można tylko polubić.
Nagrody: Decantalo 2012: 90/100

125 PLN
30 PLN

Borsao Crianza
Hiszpania

Nuty konfitury wiśniowej, czereśni, mlecznej czekolady. W ustach średnio
zbudowane, bardzo soczyste, pikantne. W tle granat, czerwona porzeczka. Lekko
i przyjemnie tępe, delikatnie rozgrzewające.

100 PLN
22 PLN

Nagrody: Concours Mondial de Bruxelles 2014: Gold; Mundus Vini 2015: Gold; Decanter World Wine
Awards 2015: Bronze; Concours Mondial de Bruxelles 2015: Gold; Decanter World Wine Awards 2016:
Commended

Pago de Los Capellanes Roble/Joven D.O.
Hiszpania

175 PLN

Proces dojrzewania jest krótki, trwający 5 miesięcy w nowej beczce z francuskiego
dębu. Nos z intensywnym kwiatowym aromatem, czerwonymi owocami leśnymi
i dodatkiem subtelnych nut laktozy i wanilii. Wino eleganckie w smaku, trwałe,
aksamitne, nic nie tracące z intensywności wielkich, młodych win regionu Ribera
del Duero.

Nagrody: 90 pkt – Wine Advocate, 89pkt – International Wine Review, 89pkt – International Wine Cellar

Pago „EL NOGAL” D.O.
Hiszpania

590 PLN

Wino z 6 hektarowej parceli El Nogal, które dojrzewa 18 miesięcy we francuskim
dębie. Kuszące aromaty przypalonego drewna, tostu, fiołków, śliwek i konfitury
jeżynowej. Mnóstwo słodkich owoców, świetne połączenie dębu, tanin i kwasowości.
Do przechowywania przez kolejne 5-7 lat, do spożycia do 2030 roku.

Nagrody: 93pkt – Wine Advocate, 92pkt – Wine Spectator, 92pkt – International Wine Cellar, 92pkt –
International Wine Review, 90pkt – Guide Penin

DNA Murvedro Signature EKO, Alicante D.O.P.
Hiszpania

75 PLN

Monastrell jest ekologicznym winem z wschodnich wybrzeży Hiszpanii. Zanim został
zabutelkowany trafił na krótką chwilę do amerykańskiego dębu. Bardzo dojrzałe
czerwone owoce z tchnieniem wanilii i mokki. W smaku delikatne, z miękkimi
taninami, o wyrównanej kwasowości, pozostawiające tostowy posmak.

Michael Schneider Cabernet Sauvignon bezalkoholowe
Niemcy

Bezalkoholowe wino z przyjemnymi taninami. Zdecydowane aromaty ciemnej
wiśni, czarnej porzeczki oraz jeżyn z nutami fiołków i czarnego pieprzu.
Alternatywa aperitifu dla osób kierujących samochodem.

Reserva Da Familia Vinho Regional Lisboa
Portugalia

Portugalskie wino, które dojrzewało 4 miesiące we francuskiej dębowej beczce.
Nos z aromatem leśnych owoców i przypraw z delikatnym niuansem czekolady.
Dobrze zbudowane, z delikatnymi taninami. Pozostawia bardzo aksamitny posmak.
Nagrody: Gold Medal – Catavinum World Wine & Spirits Competition

65 PLN
15 PLN

80 PLN

Terra d’Alter, Trincadeira Aragaonez & Syrah
Portugalia

Wino o wysokim ba!, niebezpiecznym współczynniku pijalności. Aż trudno
powiedzieć STOP. Dobry owoc, niska kwasowość, wypolerowana tanina, niezła
struktura.

Rondo/Regent
Polska

Głęboka barwa sygnalizuje bogactwo smaku i mocy wina, jakie ze sobą niosą dwie
czerwone odmiany Rondo i Regent. W nosie przywodzi na myśl zapachy dymu,
skóry i ziemi, ale obecna woń czereśni łagodzi ten charakter. W posmaku kakao
gra z czereśniową pestką, a zaokrąglona taniczność, wynikająca z dojrzewania wina
w beczce, czyni je poważnym i statecznym.

Tarapaca, Carmenere Gran Reserva
Chile

70 PLN
15 PLN

125 PLN
25 PLN

165 PLN

Carmenere jest niekwestionowaną gwiazdą Chile, choć szczep pochodzi z Bordeaux,
właśnie w Ameryce Południowej znalazł swoją ziemię obiecaną. Carmenere to
zawsze blok owocu, nuty czekolady i skóry. Tutaj również. Kolor atramentowy,
niemal czarny, aromaty słodkiej śliwki, jagody, herbaty i przypraw. W ustach –
mleczna czekolada, kawa i suszone zioła.

Nagrody: Concours Mondial de Bruxelles 2015: Silver; Decanter World Wine Awards 2015: Silver;
Concours Mondial de Bruxelles 2016: Gold; Decanter World Wine Award 2016: Bronze; International
Wine Challenge 2016: Silver

Laura Hartvig Merlot Reserva
Chile

150 PLN

Alejandro Hartwig był pionierem i wizjonerem doliny Colchagua, a jego Merlot
Reserva to najlepszy dowód na to, że miał nosa. Subtelne nuty kawy i czekolady,
świetny owoc wpadający w śliwkę i porzeczkę. Po rocznym dojrzewaniu w beczkach
z amerykańskiego dębu wino ma idealnie poukładane taniny i uroczy waniliowy
akcent.
Nagrody: Robert Parker 87/100

Felippe Rutini, Trumpeter Malbec
Argentyna

Malbec z nieosiągalnej dla Europy wysokości 1400 m n.p.m., z miejsca gdzie dzień
jest bardzo gorący, a noc bardzo chłodna. Ten mikroklimat sprawia, że grona z
jednej strony uzyskują pełną dojrzałość i ciężar, a z drugiej nie gubią równowagi
i nie dają win ociężałych. Głęboki, atramentowy kolor, soczysty owoc wpadający w
czereśnię i śliwkę. Mistrzowska gra kompozycją amerykańskiego i francuskiego
dębu, daje wyraźne nuty cynamonu, kakao i słodkich przypraw.

180 PLN

Milton Park Shiraz
Australia

Klasyczny Shiraz z doliny Barossy o wręcz atramentowej barwie i bukiecie
przepełnionym owocowymi aromatami, okraszonymi nutami gorzkiej czekolady
i przypraw. W ustach dobrze zbudowane, przyjemnie taniczne, o wyraźnym
śliwkowo - przyprawowym posmaku.

Kanonkop Pinotage Stellenbosch
RPA

65 PLN
15 PLN

285 PLN

Pełen ciała Pinotage o głęboko rubinowej barwie. Dojrzewa 14 miesięcy
we francuskiej beczce (75% w nowej, 25% z drugiego napełnienia). W smaku
wyczuwalna czarna porzeczka, jagoda, malina, śliwka, banan, jodyna, szałwia,
dym, wędzonka, a także smoła, wilgotne drewno, zgniłe liście, mech, kora. Wino
o potencjale starzenia do 15-20 lat.

Nagrody: Grand Jury Prize – Mondial de Canada, Top 100 – Wine Spectator, Best Pinotage – IWSC, London Best Buys – Decanter

Saint Clair Vicar’s Choice Pinot Noir
Nowa Zelandia

Smakowite, pełne świeżego owocu (wiśnie, czerwone porzeczki, maliny)
nowozelandzkie czerwone wino wytrawne. W ustach również owocowe, o świetnej
kwasowości i miękkich taninach oraz długim, eleganckim posmaku.

120 PLN

Wina słodkie

Château Haut-Mayne, Sauternes A.C.
Francja

180 PLN

Sauternes na południu regionu Bordeaux to cesarstwo win słodkich. Dzięki
żwirowemu siedlisku na wapiennym podglebiu produkowane tu wina mogą
zachować tak konieczną dla równowagi kwasowość. Drugą składową sukcesu
jest tu mała rzeczka Ciron. Jej ciepłe wody odpowiadają za tworzenie się mgieł,
a przez to rozwój na gronach szlachetnej pleśni. To właśnie pleśń wysusza grona
i koncentruje w nich cukier. Zbiór w Sauternes, podobnie jak w Tokaju, polega więc
na wybieraniu pojedynczych gron, a nie całych kiści. Sauternes Haut-Mayne kryje
bogactwo kandyzowanych owoców, miodu, kwiatów, karmelu. Dobra kwasowość
daje niepowtarzalne wrażenie świeżości w słodyczy oraz pełni, która nie nudzi.

Nagrody: Le Guide Hachette des Vins, 2013: 1 Star Le Guide Hachette des Vins, 2014:1 Star Le Guide Hachette des Vins, 2016: Cité

Champagne i wina musujące

2005 Roederer, Cristal Brut Millesime, Champagne A.C.
Francja

1500 PLN

Szampański Święty Graal. Wino skomponowane na specjalne zamówienie cara
Aleksandra II, który uwielbiał Roederera. Cristal, bo doskonała subtelność,
jedwabistość struktury, precyzja kompozycji, czystość, a zarazem intensywność,
bogactwo smaku i mityczna wręcz długość. Nawet butelka jest inna - biała,
transparentna, o płaskim dnie. Bo są szampany i jest Cristal.

Nagrody: Le Guide Hachette des Vins, 2007: 2 Stars; Le Guide Hachette des Vins, 2008: 2 Stars; Le Guide
Hachette des Vins, 2014: 2 Stars; Le Guide Hachette des Vins, 2016: 3 Stars

Louis Roederer Brut Premium A.O.C.
Francja

Elegancki, soczysty szampan ze świetną nutą kwiatu jabłoni. W ustach
przywołuje wspomnienie zielonego i żółtego jabłka, mandarynki i startego imbiru
z dodatkiem krakersów z razowej mąki pszennej. Cudowna struktura, ze smacznym zakończeniem.
Nagrody: 92 pkt. – Wine Enthusiast, 92 pkt. – Wine Spectator, Gold Medal – Decanter

450 PLN

Louis Roderer Vintage Rose A.O.C.
Francja

600 PLN

Efemeryczna, lekka różowa barwa z błyszczącymi łososiowymi refleksami.
Delikatne bąbelki, które szybko tworzą stabilny, kremowy strumień. Pierwsze aromaty
poziomki, borówki zastępują słodkie nuty kwiatowe z cytrusami, pomarańczą,
różowym grejpfrutem, a następnie, w zakończeniu odnajdujemy suszone owoce,
kakao, czekoladę i ciepłe elementy korzenne. W smaku pełne ciała, kremowe, zwarte
i wyważone. Owocowo - kwiatowy posmak Pinot Noir w znakomitym połączeniu
z mineralnością i świeżością Chardonnay.

Nagrody: 93 pkt. – Wine & Spirits, 92 pkt. – Wine Enthusiast, 90 pkt. – Wine Advocate, 90 pkt. – Wine
Spectator

Calvet Ice
Francja

Wino musujące, które zostało stworzone z myślą o kompozycjach na bazie lodu.
Niezwykle plastyczne i barwne w aromatycznych doznaniach, które nie umniejszają
się, a jedynie modyfikują przy barmańskich wariacjach na temat wykorzystania
wina ze szlachetnymi bąbelkami.

Cava Gran Cuvée Reserva
Hiszpania

60 PLN
10 PLN

100 PLN

Świetlisty, blado słomkowy kolor oraz trwałe bąbelki. Przyjemny aromat owocowy
z nutami jabłek, gruszek, cytryn oraz ananasa. Przyjemne, świeże oraz dobrze
zrównoważone o lekkiej kwasowości.

Bepin de Eto, Extra Dry, D.O.C.G.
Włochy

120 PLN

Wino pełne szalonej, spienionej, wybuchowej przyjemności. Nawet
charakterystyczna butelka zdaje się być zbudowana z bąbelków. Ale nie tylko
pienistość powoduje, że to Prosecco nigdy nie zawodzi. To także owoce: jabłka,
gruszki, brzoskwinie; kwiaty: róże i akacje. To bardzo delikatna słodycz (bo extra
dry w przypadku prosecco znaczy wino półwytrawne), mistrzowsko uzupełniona
limonkową kwasowością.

Prosecco Spumante D.O.C.
Włochy

Najmodniejsze wino z bąbelkami na stołach europejskich tzw. lekkie, łatwe
i przyjemne, niezważające na wiek, płeć i pochodzenie. Jasny, słomkowy kolor
zeleganckimi bąbelkami. Bukiet pełen aromatów miodu, kwiatów oraz jabłek.
W smaku delikatne, odpowiednio zbalansowane.

60 PLN
10 PLN

