KARTA WIN

Gruzja obejmuje trzy historyczne i geograficzne
regiony winiarskie. Winnica Teliani Valley położona
jest w samym sercu najlepszego z nich – Kachetii.
Teliani Valley to współczesny następca majątku
ziemskiego, założonego około 1880 r., przez dynastię
Romanowów.
Produkowane w Teliani Valley wina to połączenie
wielowiekowej tradycji i najnowszej technologii.
winnica Teliani Valley posiada najwyższej jakości linie
produkcyjne, pozwalające spełnić światowe
standardy.
Z szerokiej oferty winnicy Teliani Valley wybraliśmy
kolekcję win, która pozwoli poczuć ducha tego
niezwykłego kraju.

Mukuzani
Czerwone wytrawne wielkie wino produkowane ze specjalnie dobranych winogron
z gatunku Saperavi z winnic położonych na prawym brzegu rzeki Alazani.
Charakteryzuje się wyrazistym gatunkowym aromatem, delikatnym bukietem
świeżych jagód i dojrzałych gruszek poprzez soczystość lekkiego posmaku jeżyn.
Doskonałe do mięs, szaszłyków oraz wyrazistych sosów.

90 zł

750 ml

Saperavi
Czerwone wytrawne, piękne wino o ciemnym rubinowym kolorze. Produkowane
jest ze specjalnie dobrancyh winogron gatunku Saperavi uprawianych w rejonie
Kakheti. Wino charakteryzuje się nasyceniem aromatu i harmonijnym smakiem z
odrobiną goryczy mocnego dębu.
Lekki posmak cedru i wanilli utrzymuje się aż do końca spożycia.
Doskonale sprawdza się przy barbecue.

75 zł

750 ml

Pirosmani
To piękne, półwytrawne wino produkowane jest z winogron
gatunku Saperavi z winnic w Kakheti, rejon Alazani Valley.
Wino charakteryzuje się delikatnym bukietem, owocowym
aromatem oraz aksamitnym, harmonijnym smakiem.
Doskonale smakuje z owocami i deserami.

75 zł

750 ml

Rose Saperavi
Wino różowe, półwytrawne. Wytwarzane z ręcznie selekcjonowanych,
najwyższej jakości winogron gatunku Saperavi. Produkowane zgodnie
z francuską technologią win różowych. Bogate aromaty malin i wiśni
poprzedzają przyjemny smak jagód. Barwa bardzo soczysta.
Wspaniale komponuje się z serami i owocami morza.

75 zł

750 ml

Kindzmarauli
Czerwone półsłodkie wino produkowane ze specjalnie dobranych winogron z
gatunku Saperai, uprawianych w regionie Kindzmarauli.
Posiada ciemnoczerwony kolor, mocny, gatunkowy bukiet i aksamitny smak.
Polecane do owoców i deserów.

90 zł

750 ml

Tsinandali
Klasyczne, białe wino, wytwarzane z odmian winogron.
Rkatsiteli i Mtsvane w strefie regionów Telavi i Kvareli.
Wino wytwarzane w procesie zimnej fermentacji, dojrzewa w
dębowych beczkach. Jasnosłomkowy kolor, wspaniały owocowoy
bukiet, łagodny i delikatny smak z nutą morelowo-jabłkową.
Podawany do ryb, drobiu i lekkich sałatek.

75 zł

750 ml

Tvishi
Wino białe, natualne półsłodkie, wt\ysokiej jakości, produkowane z gatunku
Tsolikouri uprawianego w Gruzji zachodniej.
Wino jasno słomkowego koloru, charakteryzujące się delikatnym, słonecznym,
owocowym aromatem i soczystym smakiem.
Polecane do owoców i deserów.

90 zł

750 ml

Saperavi
Czerwone, wytrwane wino ,,Saperavi'', wytwarzane z winogron Saperavi i Tavkveri
uprawianych w rejonie Kakheti. Wino o ciemno rubinowej barwie, charakteryzuje
się wyrażnym, harmonijnym i długim smakiem.
Polecane do smażonych i grillowanych potraw z wołowiny i wieprzowiny.

75 zł

750 ml

Alaverdi red
Czerwone, półwytrawne wino wytwarzane z winogron Saperavi
uprawianych w dolinie Alzani. Wino ma ciemny, czerwony kolor,
niezapomniany smak i bogaty aromat.
Polacane szczególnie do barbecue.

75 zł

750 ml

Alaverdi white
BIałe, półwytrwane wino wytwarzane z winogron Rkatsiteli i Mtsvane
uprawianych w okolicy Kartli w rejonie Kakheti. Jasnosłomkowa barwa, lekki
smak i przyjemny świezy zapach.
Polcane do ryb, owoców morza i białych mięs.

75 zł

750 ml

Merlot
Wino czerwone, półwytrawne o pięknej, rubinowej szacie. Intensywny aromat
dojrzałych truskawek i śliwek ze szczyptą wanilii i nutami czekolady.
Wino dobrez zbalansowane, długie z miękkimi taninami.
Polecane do serów, past i wszystkich rodzajów mięs.

10 zł
75 zł

750 ml

Chardonnay
Wino białe, wytrawne o jasnej złotej barwie.
Intensywny i elegancki aromat owoców tropikalnych, bananów,
ananasa i marakui. Dobrze zbudowane, zbalansowane, rześkie z
przyjemnym zakończeniem.
Doskonałe do serów, ryb i owoców morza.

10 zł
75 zł

750 ml

Sauvignon Blanc
Wino białe, delikatnie wytrawne o jasnej słomkowej barwie z zielonymi
refleksami. Wyrazisty, wyrafinowany aromat cytrusów i owoców tropikalnych.
Dobrze zbalansowane, rześkie i świeże, z przyjemnym zakończeniem.
Doskonałe do owoców morza, sushi i lekkich sosów.

10 zł
75 zł

750 ml

Champagne i wina musujące
Dom Perignom
A.C. Champagne
Szampan Dom Perignon to coś więcej niż wytworne wino. To synonim luksusu,
zjawisko ponadczasowe. Produkowany jest przez grupę LVMH (Louis Vuitton
Moet Hennessy). Suknia złota, świetlista. W ustach żywe, krągłe, wyczuwalne
orzechy laskowe i cytrusy. Wytwarzany wyłącznie z winogron Pinot Noir (45%)
i Chardonnay (55%) zebranych tylko w najlepszych latach. Jest klasycznym
przykładem ducha Dom Perginom, ale z własną, tajemniczną nutą i
zdecydowaną osobowością.

800 zł

75 cl

Nicolas Feuillatte Brut Cuvee Palmes d'Or
A.C. Champagne
Prestiżowe cuvée celebruje subtelny, kremowy styl, wsparty
cudownie zniuansowanymi aromatami w doskonałej harmonii, nuta
po nucie. Piękne bursztynowy kolor, mnóstwo eleganckich
bąbelków. Aromat złożony z wyraźny nutą masła i zapachów
pieczonego ciasta, w palecie jedwabiste i gładkie.

495 zł

75 cl

Moet & Chandon
A.C. Champagne
Szampan inspirujący zmysł, ceniony za aksamitny i subtelny posmak,
zrównoważony, pełen życia i wyrafinowany. Bladożółta suknia z odcieniem
zieleni, mus delikatny, dający wrażenie aksamitności na podniebieniu.
Nos owocowy z nutami orzechów nerkowca, w ustach akcenty cytrusowe.
Całość elegancka i harmonijna.

300 zł

75 cl

Nicolas Feuillatte ,,Reserve Particuliere" Brut
A.C. Champagne
Świetnie skomponowany szampan i kweintesencja stylu Nicolas Feuillatte.
Lekko złoty kolor, eleganckie, perłowe bąbelki, zapach kwiatów, aromat białych
owoców, migdałów i orzechów. W ustach okrągłe, świeże i harmonijne. Posiada
szlachetny smak. Idealnie łączy się ze smażonymi owocami morza.

250 zł

75 cl

Chateau la Croix Margautot
A.C. Champagne
Wino skomponowane z klasycznych dla regionu odmian - Cabernet Sauvignon
(55%), Merlot (40%) i Cabernet Franc winifikowanych w tradycyjny sposób.
Połyskliwa, jasnorubinowa szata i bardzo aromatyczny bukiet, pełen czarnych
jagód i przypraw. Usta pełne, zdominowane przez szczep Cabernet Sauvignon
z owocowym posmakiem czarnej porzeczki.

120 zł

75 cl

Wybór Sommelierski
Chateau Petrus 1987
Pomerol
Rok 1987, jedno z najbardziej zacofanych i pełnych win tego rocznika, z ogromną
ilością taniny, a jednocześnie doskonałą mocą i treściwością, pozostaje zamknięte.
Jest od średniej do pełnej, z powściągliwym bukietem waniliny, ziół i słodkich
czarnych owoców oraz długim, jędrnym finiszem. Jeśli jesteś milionerem, który chce
kupić wino dla dziecka urodzonego w 1987 roku, to wino to będzie w rozsądnym
stanie, zanim skończy on dwadzieścia jeden lat.
Eleganckie i jedwabiste, z żywymi jednowymiarowymi aromatami i smakami tytoniu
i czarnej oliwki. Średnio treściwe, z okrągłymi taninami i mocnymi aromatami

5000 zł

75 cl

