Arduini Miraggio Rosso
szczep: Sangiovese / Montepulciano / region: Abruzja
Barwa rubinowa z delikatnym odcieniem ﬁoletu. Owocowy aromatyczny bukiet, wyczuwalne nuty truskawki i wiśni.
Wino domu.
12 PLN

0,75l – 45 PLN

12 e mezzo Primitivo Puglia IGP
szczep: Primitivo / region: Apulia
Intensywne organicze czerwone wino z ﬁoletowymi reﬂeksami przywołującymi swieże czerwone owoce. Wino zbalansowane i długie,
pozostawiające na podniebieniu nutę kokosu i owoców. Winogrona wykorzystywane do tworzenia tego wina pochodzą w całości z upraw biologicznych.
16 PLN

0,75l – 75 PLN

Monte del Fra Valpolicella Classico Superiore DOC
szczepy: Corvina veronese e Corvinone, Rondinella / region: Wernecja Euganejska
Intensywna rubinowa barwa wina, o charakterystycznych dla apelacji aromatach wiśni, śliwek i ﬁołków. W tle wyczujemy suszone ﬁgi,
kawę i nutę prażonych migdałów. Wino o wyraźnym charakterze, dość pełne, soczyste.
22 PLN

0,75l – 100 PLN

Orsogna Cantina Nican Montepulciano d'Abruzzo DOC
szczep: Montepulciano d'Abruzzo / region: Abruzja
Eleganckie i wywarzone wino. Kolor intensywnie rubinowe. Wyczuwalny zapach dojrzałych owoców leśnych z nutami kakao, wanilii i tostów.
Długie i wyraziste wino, z wyczuwalnymi w ﬁniszu migdałami.
0,75l - 150 PLN
Aldegheri Amarone della Valpolicella Classico DOCG
szczepy: Corvina, Rondinella, Molinara / region: Wenecja Euganejska
Wino o rubinowej barwie. Piękny bukiet, nuty wiśni, suszonych śliwek, czekolady. Znakomita struktura, słodkawe długie zakończenie.
Wino wybitne, klasa sama w sobie.
0,75l - 250 PLN
Collemattoni Brunello di Montalcino DOCG
szczep: Sangiovese / region: Toskania
Wino z najwyższej toskańskiej półki. Bukiet otwiera się intensywnie aromatem jeżyn i wiśni, przechodzącym w zapach skóry, tytoniu i konﬁtury.
Eleganckie i krągłe taniny podkreślają wyjątkowy charakter tego wina.
0,75l - 300 PLN

Wina białe wytrawne

Arduini Miraggio Bianco
szczep: Trebiano / Chardonnay / region: Abruzja
Delikatne i kwiatowe, lekkie wino o aromatach brzoskwini i owoców egzotycznych.
Wino domu.
12 PLN

0,75l – 45 PLN

12 e mezzo Malvasia del Salento IGP
szczep: Malvasia / region: Apulia
Bogate intensywnością aromatu i wibrujące nutami wanilii, owoców tropikalnych i miodu wino.
Dobrze zbudowane, harmonijne i trwałe, wytrawne, ale niezwykle przyjemne w piciu i jednocześnie delikatne.
15 PLN

0,75l – 69 PLN

Monte del Fra Custoza DOC
szczepy: Garganega, Trebian Toscano, Tocai Frulano, Cortese, Chardinnay-Reasling Italico-Malvasia / region: Wenecja Euganejska
W bukiecie wyraznie wyczuwalne są aromaty owoców cytrusowych, jabłek, kwiatów polnych, lekka mineralność w tle. W smaku rześkie,
soczyste i przyjemnie owocowe, lekko pikantne i dobrze zbalansowane.
20 PLN

0,75l – 90 PLN

Lugana Le Querce
szczepy: Trebiano di Lugana / region: Lugana - Veneto
Pachnące egzotycznymi owocami, nektarynkami i morelami.
Aromatyczne i niezwykle przyjemne. Wyśmienite, eleganckie w smaku i zrównoważone.
25 PLN

0,75l – 110 PLN

Endrizzi Dalis
szczepy: Chardonnay / Sauvignon Blanc / Nosida / region: Veneto
Intensywny kwiatowo-roślinny aromat z nutami czarnego bzu, kocimiętki, liści pomidora,
białej brzoskwinii, moreli i miodu akacjowego.
22 PLN

0,75l – 100 PLN

Wina musujące

Gancia Prosecco DOC
szczep: Glera / region: Wenecja Euganejska
Wino idealne jako aperitif. Wyczuwalne nuty owocowe doskonale korespondują z wytrawnym charakterem wina.
Drobne pęcherzyki powietrza pękając przy powierzchni przynoszą orzeźwienie.
14 PLN

0,75l – 70 PLN

Gancia Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
szczep: Glera / region: Wenecja Euganejska
Winogrona użyte do produkcji tego wina są wyselekcjonowane spośród najlepszych, pochodzących z regionu, w którym rozpoczęła się historia prosecco.
Bukiet z lekką nutą chleba, pomarańczy i cytryny nadaje mu delikatny i świeży smak oraz niesamowity aromat.
0,75l - 100 PLN

