Wina Musujące
CASA PECUNIA PROSECCO INSIGHT

Włochy

Szczep:
Glera
Apelacja:
D.O.C. Prosecco
Producent: Cielo e Terra

Wyjątkowe wino musujące stworzone ze specjalnie wyselekcjonowanych gron szczepu Glera, które dojrzewały na
słonecznych wzgórzach słynnego regionu Veneto. Wino kreśli się pięknym jasnozłotym kolorem i przyjemnie świeżymi
aromatami owoców. Subtelne bąbelki dają ekspresyjne orzeźwienie, zaś finisz jest niezwykle przyjemny.
A unique sparkling wine made from specially selected grapes of the Glera strain that ripened on the sunny hills of the famous
Veneto region. The wine is made with a beautiful light golden colour and pleasantly fresh aromas of fruit. Subtle bubbles give
expressive refreshment, while the finish is extremely pleasant.

JEIO BISOL VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE D.O.C.G.

0,75 ml

65 ,-

0,15 ml

17 ,-

Włochy

Szczep:
Glera, Verdiso, Pinot Bianco, Chardonnay
Apelacja:
D.O.C.G. Prosecco Valdobbiadene Superiore D.O.C.G.
Producent: Bisol

Czyste i subtelnie mineralne, świeże wino musujące ze szczepu Glera. Wyjątkowo połyskliwa, słomkowo zielona barwa,
z eleganckimi, drobniutkimi bąbelkami. Bukiet świeży ewoluujący stopniowo w stronę dojrzałych żółtych owoców. Smak
konsekwentnie przypomina zapach, jest równie finezyjny i owocowy.

0,75 ml

100 ,-

Pure and subtle mineral, fresh sparkling wine from the Glera strain. Extremely shiny, straw-green colour, with elegant, tiny
bubbles. Fresh bouquet evolving gradually towards ripe yellow fruit. Taste consistently resembles a fragrance, it is equally
sophisticated and fruity.

JACQUART MOSAIQUE BRUT CHAMPAGNE

Francja

Szczep:
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier Blanc
Apelacja:
A.O.C. Champagne
Producent: Jacquart

Wytrawny, elegancki szampan o słomkowej barwie ze złotymi refleksami i wytwornymi aromatami szlachetnego miodu,
soczystej gruszki, brzoskwini oraz cytryny. W smaku delikatny biszkoptowy z zapachem świeżego chleba oraz niuansami lilii
i słonecznika.
Dry, elegant champagne with a straw colour with golden reflections and refined aromas of noble honey, juicy pear, peach and
lemon. The taste is delicate biscuit with the smell of fresh bread and nuances of lily and sunflower.

0,75 ml

260 ,-

Wina Białe
PLUVIUM PREMIUM SELECTION - WHITE

Hiszpania

Szczep:
kupaż lokalnych szczepów
Apelacja:
Valencia
Producent: Vincente Gandia

Wino wytrawne o złocistej barwie z wyczuwalnymi aromatami kwiatowymi,i dojrzałymi owocami. Wino wyjątkowo delikatne
i orzeźwiające w smaku o wyważonej kwasowości. Na podniebieniu wino jest kompletne i ukazuje mnóstwo aromatów jabłek
i brzoskwiń.
Dry wine with a golden colour with palpable floral aromas ,and ripe fruits. wine extremely and refreshing delicate flavor with
balanced acidity. on the palate wine is complete and shows a lot of aromas of apples and peaches.

ANTICHELLO PINOT GRIGIO

0,75 ml
0,15 ml

55 ,14 ,-

Włochy

Szczep:
Pinot Grigio, Chardonnay, Garganega
Apelacja:
I.G.T. Veneto
Producent: Santa Sofia

Wino wytrawne o jasnym słomkowym kolorze z zielonymi niuansami oraz o charakterystycznym bukiecie kwiatowych
aromatów. W smaku niezwykle jedwabiste, aromatyczne i gładkie.

0,75 ml

70 ,-

A dry wine with bright straw colour with green nuances and a characteristic bouquet of floral aromas. The taste is extremely
silky, aromatic and smooth.

0,15 ml

18 ,-

ANTICHELLO SOAVE

Szczep:
Garganega, Trebbiano di Soave
Apelacja:
I.G.T. Veneto
Producent: Santa Sofia

Wino wytrawne pochodzące z regionu Soave, na wschód od Werony. Delikatne i lekkie, z wyczuwalnymi aromatami migdałów
i łagodnych kwiatów, lekko perfumowane. W smaku subtelne, z nutką goryczy, ale bardzo przyjemne.

Włochy

0,75 ml

A dry wine from the Soave region, east of Verona. Delicate and light, with noticeable aromas of almonds and mild flowers,
slightly perfumed. The taste is subtle, with a hint of bitterness, but very pleasant.

KURTATSCH PINOT BIANCO ALTO ADIGE DOC

70 ,-

Włochy

Szczep:
Pinot Grigio
Apelacja:
DOC Alte Adige
Producent: Kurtasch

Wino wytrawne o jasnożółtej barwie z zielonkawymi refleksami, o urzekających aromatach świeżego jabłka i gruszki połączonej
z niezwykle elegancką kwasowością. Na podniebieniu wino świeże i dobrze zbalansowane. Przyjemny i orzeźwiający finisz
z wyrazistym, mineralny zakończeniem.
Dry wine with a pale yellow coloUr with greenish reflections, with captivating aromas of fresh apple and pear combined with
an extremely elegant acidity. Fresh and well-balanced wine on the palate. Pleasant and refreshing finish with a distinctive
mineral finish.

0,75 ml

100 ,-

Wina Białe
KURTATSCH GEWURZTRAMINER ALTO ADIGE DOC

Włochy

Szczep:
Gewurztraminer
Apelacja:
DOC Alte Adige
Producent: Kurtasch

Wino wytrawne o jasnosłomkowej brawie ze złotymi refleksami, o dobrze zbudowanym i wysoce skoncentrowanym, ważkim
aromacie. Na podniebieniu szlachetne aromaty mineralne nadają mu trwałą świeżość, która jest zintegrowana i zbalansowana z
wonnymi nutami.

0,75 ml

130 ,-

A dry wine with light straw clap with golden reflections, with a well-built and highly concentrated, important aroma. On the
palate, noble mineral aromas give it a lasting freshness that is integrated and balanced with fragrant notes of roses, magnolias
and lychee fruits.

ORVIETO RUFFINO

Włochy

Szczep:
Grechetto, Procanico, Verdello & Canaiolo Bianco
Apelacja:
DOC Orvieto Classico
Producent: Ruffino

Grechetto 50%, Procanico 30%, Verdello 10%, Canaiolo bianco 10%. Region został nazwany od miasta Orvieto, jednego
z najpiękniejszych miast w Umbrii. Wino w tym regionie uprawiane jest od czasów starożytnych. Barwa jest jasno – słomkowa.
Aromaty bardzo świeże, kwiatowe, w których dominują białe róże i tulipany uzupełnione o owocowe nuty zielonego jabłka
i cytryny.

0,75 ml

65 ,-

Grechetto 50% Procanico 30% Verdelho 10% Canaiolo bianco 10%. The color is light - straw. Aromas of very fresh, floral,
dominated by white roses and tulips complemented by fruity notes of green apple and lemon.

RUFFINO LIBAIO CHARDONNAY

Włochy

Szczep:
Chatdonnay
Apelacja:
I.G.T. Toscana
Producent: Ruffino

Wino wytrawne o błyszczącej słomkowej barwie i atrakcyjnych aromatach skórki pomarańczy i miodu z nutami żółtych jabłek,
szałwi i dojrzałych fig. W smaku jedwabiste, dobrze zrównoważone o ewoluującym dość pikantnym zakończeniu.
Dry wine with a shiny straw colour and attractive aromas of orange peel and honey with hints of yellow apples, sage and ripe
figs. The taste is silky, well-balanced about evolving spicy completion.

PIO CESARE GAVI DOCG

0,75 ml

80 ,-

Włochy

Szczep:
Cortese
Apelacja:
DOCG Gavi
Producent: Pio Cesare

Wino wytrawne o słomkowej barwie z ciemnozielonymi refleksami. Bukiet pełny, z wyczuwalnym aromatem skórki cytrusowej
i jabłka z nutami dojrzałych owoców. W smaku bogate, mocno zbudowane, dobrze zbalansowane, z długo pozostającym w ustach
przyjemnym i pełnym posmakiem.
Dry wine with a straw colour with dark green reflections. The bouquet is full, with a noticeable aroma of citrus peel and apples
with notes of ripe fruit. Rich, heavily built, well balanced, with a pleasant and full aftertaste in the mouth.

0,75 ml

150 ,-

Wina Białe
CHABLIS

Francja

Szczep:
Chardonnay
Apelacja:
AC Chablis
Producent: Bouchard Aine & Fills

Klasyczne Chardonnay z ojczyzny win tworzonych z tego szczepu. Klarowna, złoto – żółta barwa wina charakteryzującego się
aromatem białych kwiatów i świeżych owoców, głównie brzoskwini. W tle wyczuwalne suszone owoce, orzechy i nuty mineralne.
W ustach obok owoców pojawia się wanilia.

0,75 ml

150 ,-

Classical Chardonnay made in the homeland of this wine grape. Wine about clear, gold - yellow colour with aromas of white
flowers and fresh fruit, mostly peach. In the background palpable dried fruits, nuts, mineral and vanilla notes.

LAPORTE 'LES DUCHESSES' POUILLY-FUME

Francja

Szczep:
Sauvignon Blanc
Apelacja:
Dolina Loary
Producent: Maison Laporte

Wino wytrawne o złotym odcieniu z zielonymi refleksami i o niespotykanym aromacie mineralnym świeżo potartego krzemienia
oraz nutami cytrusowymi. W smaku niezwykle lekkie i krągłe na podniebieniu. Na finiszu rozwija przyjemne mineralne nuty
cytrusów.

0,75 ml

65 ,-

A dry wine with a golden shade with green reflections and an unusual mineral aroma of freshly rubbed flint and citrus notes.
The taste is extremely light and round on the palate. At the finish, it develops pleasant mineral citrus notes.

SAVE WATER RIESLING FRUITY
Szczep:
Riesling
Apelacja:
Rheingau
Producent: Allendorf

Wino wytrawne o intensywnych aromatach soczystych, dojrzałych owoców egzotycznych, z wyraźnym aromatem moreli
i brzoskwiń, a także akcentem ananasa i grejpfruta. W smaku aksamitne, z idealnym balansem pomiędzy kwasowością i słodyczą
oraz przyjemnym, owocowym finiszem.

Niemcy

0,75 ml

85 ,-

Dry wine with intense aromas of juicy, ripe exotic fruits, with a distinct aroma of apricots and peaches, and touch of pineapple
and grapefruit. The taste is velvety, with a perfect balance between acidity and sweetness and a pleasant, fruity finish.

RIESLING TERASSEN FEDERSPIEL

Austria

Szczep:
Riesling
Apelacja:
Wachau
Producent: Domain Wachau

Wino o pięknym, świeżym kolorze słomy. W nosie wyczuwalny dyskretny bukiet cytryn, limonki, mandarynki z nutami ciemnych
przypraw i tytoniu. W smaku welwetowe z dobrą dawką kwasowości, dobrze zintegrowane i orzeźwiające. Długi finisz
The wine has a lovely, fresh straw-coloured. In the nose perceptible discreet bouquet of lemon, lime, mandarin with notes of
dark spices and tobacco. The taste of velvet with a good dose of acidity, well-integrated and refreshing. Long finish.

0,75 ml

100 ,-

Wino Różowe
QUINTA DA ALORNA ROSE

Portugalia

Szczep:
Touriga Nacional
Apelacja:
Tejo
Producent: Quinta Da Alorna

Wino zbudowane z jednej z najszlachetniejszych lokalnych odmian winorośli – Touriga Nacional. Zachwyca intensywnie różową
barwą z kompozycją soczystych, owocowych aromatów. Intensywnie wyczuwalna róża jest podkreślona dojrzałymi porzeczkami
i malinami, zwieńczona kwiatowo - truskawkowym finiszem. Świeże, gładkie, dobrze zbalansowane, bardzo przyjemne w piciu.

0,75 ml

65 ,-

Wine made from one of the noblest of local grape varieties - Touriga Nacional. Impresses intensely pink colour with the
composition of juicy, fruity aromas. Intensely perceptible rose is underlined ripe currants and raspberries, topped with a floral
- strawberry finish. Fresh, smooth, well-balanced, very pleasant to drink.

Wina Czerwone
PLUVIUM PREMIUM SELECTION - RED

Kalifornia

Szczep:
kupaż lokalnych szczepów
Apelacja:
Valencia
Producent: Vincente Gandia

Wino wytrawne o głębokim wiśniowym kolorze. W nosie wyczuwalny kompleks dojrzałych aromatów owocowych wraz
z delikatnym mineralnych muśnięciem. Ekspresyjny bukiet, zrównoważony z dobrą kwasowością i pikantnym tłem. Podniebienie
podkreśla równowagę, pomiędzy eksplozją dojrzałych owoców a bogatymi taninami.
Dry wine with a deep cherry colour. In the nose perceptible complex aromas of ripe fruit with a delicate touch of mineral.
Expressive bouquet, balanced with good acidity and a spicy background. The palate emphasizes the balance between the
explosion of ripe fruit and rich tannins.

MASSERIA PARIONE PRIMITIVO

0,75 ml

55 ,-

0,15 ml

14 ,-

Włochy

Szczep:
Primitivo
Apelacja: IGT Primitivo Puglia
Producent: Famiglia Castellani

Wino wytrawne o głębokiej atramentowej, czerwono-rubinowej barwie. Intensywne i trwałe aromaty smoły, lukrecji
i czerwonych jagód. W ustach pełne i przyjemnie ciepłe z mocną, dobrze zaznaczoną taniną.
Dry wine with a deep ink, red-ruby colour. Intense and persistent aromas of tar, licorice and red berries. In the mouth full and
pleasantly warm with a strong, well-marked tannin.

ANTICHELLO MERLOT

0,75 ml

70 ,-

0,15 ml

18 ,-

Włochy

Szczep:
Merlot, Corvina
Apelacja: IGT Veneto
Producent: Santa Sofia

Wino wytrawne o intensywnej bordowej sukni. Wino pełne, świeże z ujmującymi fiołkowymi nutami uzupełnione o przyjemne
i atrakcyjne akcenty gorzkich migdałów.
A dry wine with an intense burgundy dress. Full, fresh wine with charming violet notes complemented with pleasant and
attractive accents of bitter almonds.

0,75 ml

70 ,-

Wina Czerwone
SANTA SOFIA VALPOLICELLA RIPASSO SUPERIORE DOC

Włochy

Szczep:
Corvina & Corvinone, Rondinella
Apelacja: Valpolicella
Producent: Santa Sofia

Niesamowicie wyraźny rubinowy kolor z czerwonymi odcieniami, oferuje potężny nos, pełen likierowanych czereśni, suszonych
śliwek ni kwiatów, leśnego poszycia, goździków, delikatnej dębiny, cynamonu i korzeni lukrecji. Ten obszerny bukiet jest kuszący
i arystokratyczny. Wrażenia w ustach są skoncentrowane, płynące z jedwabistej, aksamitnej konsystencji, niezwykle dynamicznej
kwasowości i przyjemnej mocy.

0,75 ml

150 ,-

Extremely clear ruby colour with red shades, offers a powerful nose, full of liqueur cherries, prunes and flowers, forest cover,
carnations, delicate oak, cinnamon and licorice roots. This extensive bouquet is tempting and aristocratic. The sensations in
the mouth are concentrated, flowing from a silky, velvety consistency, extremely dynamic acidity and pleasant power.

SANTA SOFIA AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG

Włochy

Szczep:
Corvina & Corvinone, Rondinella
Apelacja:
Amarone della Valpolicella
Producent: Santa Sofia

Ciemny, prawie atramentowy rubinowy kolor z bogatymi odcieniami granatu. Odważny, lecz delikatny nos, pełen dojrzałych
czereśni, suszonych śliwek oraz nut mlecznej czekolady, rabarbaru i mentolowego tytoniu balsamicznego. Aromaty wspólnie
tworzą wyjątkowo wyrafinowany, harmonijny i elegancki bukiet. Tonalne i soczyste na podniebieniu, dojrzałe i pełne z niezwykle
żywymi taninami. Na podniebieniu soczyste, dojrzałe, pełne z przyjemnymi lekkimi taninami. Znakomity potencjał starzenia;
dojrzewa i ewoluuje przez pierwszą dekadę, a dobrze przechowywane ma szansę osiągnąć szczytową formę nawet po
kilkudziesięciu latach w piwniczce.

0,75 ml

280 ,-

Dark, almost inky ruby color with rich shades of navy blue. A bold but delicate nose, full of ripe cherries, prunes and notes of
milk chocolate, rhubarb and menthol balsamic tobacco. Aromas together create an extremely refined, harmonious and
elegant bouquet. Tonal and juicy on the palate, ripe and full with extremely lively tannins. On the palate, juicy, ripe, full with
pleasant light tannins. Excellent aging potential; it matures and evolves over the first decade, and when stored well it has a
chance to reach peak form even after several dozen years in the basement.

CHIANTI RUFFINO
Szczep:
Sangiovese
Apelacja:
DOCG Chianti
Producent: Ruffino

Chianti Ruffino jest rozpoznawane przez miłośników wina na całym świecie jako ambasador Toskanii. Wino wytrawne,
o błyszczącej, rubinowo-czerwonej sukni i złożonych aromatach fiołków, owoców wiśni, śliwek, truskawek oraz czerwonej
papryki i tytoniu. Dobrze zharmonizowane i aksamitne, o pełne strukturze i gładkich taninach.
Dry wine strains composed of 90% Sangiovese and 10% from local strains. The colour of ruby - red. The bouquet is fruity and
floral and spice flavorsmainly white pepper and hazelnuts.

Włochy

0,75 ml

80 ,-

CHIANTI CLASSICO RISERVA DUCALE

Włochy

Szczep:
Sangiovese, Cabernet Sauvignon & Merlot
Apelacja:
DOCG Chianti Classico
Producent: Ruffino

Riserva Ducale to wino wytrawne o intensywnej barwie rubinu, z odcieniem ochry i eleganckich aromatach owoców dojrzałej
wiśni, czarnych jagód oraz śliwek, z uroczą nutą fiołków, rozmarynu, tytoniu i białego pieprzu. W smaku pełne, gładkie, o dobrej
harmonii i delikatnych taninach. Uczucie smaku jest wzbogacone o trwałe wykończenie, niezwykle świeże, z delikatnie
mineralnym finałem. Wino dojrzewało w beczkach dębowych minimum 24 miesiące.

0,75 ml

150 ,-

Riserva Ducale is a dry wine with intense ruby colour, with a shade of ocher and elegant fruit aromas of ripe cherries,
blueberries and plums, with a lovely hint of violets and delicate tannins. Feeling the taste is enhanced with durable finish,
extremely fresh, with a slightly mineral finale. Wine matures in oak barrels for a minimum of 24 months.

PIO CESARE NEBBIOLO LANGHE DOC

Włochy

Szczep:
Nebbiolo
Apelacja:
Piemont
Producent: Pio Cesare

Wino wytrawne o czerwono-rubinowym kolorze z odcieniem granatowym, oferujące intensywne i dojrzałe aromaty owoców
jagodowych, z zaokrąglonymi taninami i orzeźwiającą kwasowością. Na podniebieniu wino jest bogate i pełne,
z nutą czerwonych dojrzałych owoców przeplatanych nutką wanilii.

0,75 ml

230 ,-

A dry red and ruby wine with a navy blue shade, offering intense and ripe aromas of berries, with rounded tannins and
refreshing acidity. On the palate the wine is rich and full, with a hint of red ripe fruit interspersed with a hint of vanilla.

PIO CESARE BAROLO DOCG

Włochy

Szczep:
Nebbiolo
Apelacja:
DOCG Barolo
Producent: Pio Cesare

Wino wytrawne o niezwykle rubinowej barwie. Bukiet delikatny i subtelny o aromatach przypominających zapach suszonych
fiołków, cynamonu, wanilii, morwy, lukrecji i goździków. Na podniebieniu klasyczny styl Barolo, bardzo złożony, pełny i elegancki,
na finiszu pozostawia w ustach delikatny posmak prażonych migdałów.

0,75 ml

380 ,-

A dry wine with an extremely ruby colour. Delicate and subtle bouquet with aromas reminiscent of dried violets, cinnamon,
vanilla, mulberry, licorice and cloves. On the palate classic Barolo style, very complex, full and elegant, at the finish leaves in the
mouth a delicate taste of roasted almonds.

BRUNELLO DI MONTALCINO

Włochy

Szczep:
Sangiovese
Apelacja:
DOCG Brunello di Montalcino
Producent: Fattoria dei Barbi

Wino wytrawne, produkowane od 1872 roku. Posiada wyjątkowo intensywnej barwie rubinu, z odcieniem ochry i eleganckich
aromatach owoców dojrzałej wiśni, czarnych jagód oraz śliwek, z uroczą nutą fiołków, rozmarynu, tytoniu i białego pieprzu.
W smaku pełne, gładkie, o dobrej harmonii i delikatnych taninach. Uczucie smaku jest wzbogacone o trwałe wykończenie,
niezwykle świeże, z delikatnie mineralnym finałem.
Dry wine produced since 1872. It has a very intense ruby colour, tinged with ocher and elegant aromas of ripe cherry fruit,
black berries and plums, with a lovely hint of violets, rosemary, tobacco and white pepper. The taste is full, smooth, with good
harmony and fine tannins. Permanent finish, extremely fresh, with gentle mineral finale.

0,75 ml

260 ,-

RUFFINO TENUTA LODOLA NUOVA NOBILE DI MONTEPULCIANO DOCG
Szczep:
Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon Merlot, Cabernet Sauvignon
Apelacja: Vino Nobile di Montepulciano
Producent: Ruffino

Wino wytrawne o głęboko rubinowym kolorze. Bukiet ujawnia intensywne nuty dojrzałych śliwek, następnie oczarowuje
delikatnymi zapachami świeżych polnych kwiatów. Pikantne odczucia i nuty gałki muszkatołowej na zakończenie. Na
podniebieniu aksamitne taniny z dobrze zrównoważoną strukturą oraz owocowym rdzeniem, które podkreślają wyjątkowość
wina. Gładkie i długotrwałe zakończenie.

Włochy

0,75 ml

150 ,-

A dry wine with a deep ruby colour. The bouquet reveals the intense notes of ripe plums, then enchants with the delicate
aromas of fresh wild flowers. Spicy feelings and notes of nutmeg at the end. On the palate, velvety tannins with a well-balanced
structure and a fruity core that emphasize the uniqueness of the wine. Smooth and long-lasting finish.

COTO MAYOR CRIANZA

Hiszpania

Szczep:
Tempranillo
Apelacja:
DOC Rioja
Producent: El Coto Bodega

Wyjątkowe wino wytrawne o intensywnej ciemnowiśniowej barwie. W smaku mięsiste, trwałe, pełne, z dobrze zrównoważonym
owocowym posmakiem. W nosie wyraźne aromaty suszonych wiśni, zwieńczonych aromatami wanilii i tostu. Wino starzone
przez okres 12 miesięcy w beczkach z dębu amerykańskiego i francuskiego.
Unique dry wine with intense dark-coloured color. Fleshy, firm, full of flavor, with a well-balanced fruit aftertaste. The aroma
of dried cherries, topped with vanilla and toast aromas. Wine aged 12 months in barrels of American oak and French oak.

COTO DE IMAZ GRAN RESERVA

0,75 ml

90 ,-

Hiszpania

Szczep:
Tempranillo, Graciano
Apelacja:
DOC Rioja
Producent: El Coto Bodega

Wyjątkowe wino z owoców zbieranych z wyselekcjonowanych krzewów. Nos nieco jeszcze zamknięty, złożony z intensywnych
czerwonych i czarnych owoców. Nuty drewniane i balsamiczne. W ustach bardzo skoncentrowane, z wyraźnymi, choć dobrze
zintegrowanymi taninami. Mocna struktura z dobrą kwasowością oraz znakomita równowaga i elegancja. Pomimo szczodrego
stylu bardzo gładkie i jedwabiste. Wino leżakowało minimum 24 miesiące w beczkach z dębu amerykańskiego oraz 36 miesięcy w
butelkach.

0,75 ml

180 ,-

Exceptional wine with fruit from selected shrubs. The nose closed, made of heavy red and black fruits. Wood and balsamic
notes. In the mouth, very concentrated, with distinct but well-integrated tannins. Strong structure with good acidity and
excellent balance and elegance. Very smooth and silky. The wine has been aged a minimum of 24 months in American oak
barrels and 36 months in the bottle.

FINCA MUSEUM RESERVA

Hiszpania

Szczep:
Tempranillo
Apelacja:
DO Cigales
Producent: El Coto Bodega

Wytrawne wino o głęboko intensywnym kolorze rubinu. W nosie delikatna woń prażonych azjatyckich przypraw ewoluuje
w aromaty lukrecji, czerwonych owoców, suszonych śliwek z balsamicznymi nutami. W smaku delikatne, subtelne, z eleganckimi,
jedwabistymi taninami oraz bardzo długim finiszu. Unikatowe wino, które leżakowało 24 miesięcy w beczkach z dębu
francuskiego oraz 18 miesięcy w butelkach.
Trockener Wein mit einer rubin intensive Farbe. In der Nase zarte Duft von gerösteten Gewürzen entwickelnden asiatischen
Aromen von Lakritz, rote Frucht, Pflaumen mit balsamischen Noten. Der Geschmack ist zart, fein, mit eleganten, seidigen
Tanninen und einem sehr langen Abgang. Einzigartige Wein wurde 24 Monate in Eichenfässern Französisch und 18 Monate in
der Flasche gealtert ist.

0,75 ml

160 ,-

ROBERT MONDAVI TWIN OAKS CABERNET SAUVIGNON

Kalifornia

Szczep:
Cabernet Sauvignon, Syrah, Barbera
Apelacja: Kalifornia
Producent: Robert Mondavi

Wino wytrawne o ładnej ciemno-bordowej barwie, pełne soczystych aromatów śliwek z bogatymi akcentami cedru. Wyraźny,
głęboki smak jeżyny, wiśni i tytoniu. Doskonale zrównoważone, eleganckie o karmelizowanym zakończeniu.
A dry wine with a nice dark burgundy colour, full of juicy aromas of plums with rich cedar accents. A clear, deep taste of
blackberries, cherries and tobacco. Perfectly balanced, elegant with a caramelized finish.

ZUCCARDI MALBEC SERIA A

0,75 ml

90 ,-

Argentyna

Szczep:
Malbec
Apelacja:
Mendoza
Producent: Familia Zuccardi

Wino wytrawne o intensywnym żywym kolorze purpury i aromatach dojrzałych czerwonych owoców, takich jak śliwki, wiśnie
z odrobiną czarnego pieprzu i tytoniu na finiszu wyczuwalne akcenty czekolady, likieru wiśniowego. Miękkie i aksamitne na
początku degustacji, natomiast na finiszu bogactwo tanin i pikantnych nut.

0,75 ml

Dry wine with an intense purple color and lively aromas of ripe red fruits such as plums, cherries with a hint of black pepper
and tobacco on the finish noticeable accents of chocolate, cherry liqueur. Soft and velvety tannins on the finish richness and
savory notes.

OZZI SHIRAZ

110 ,-

Australia

Szczep:
Shiraz
Apelacja:
Sourh Eastern Australia
Producent: Kingston Winery

Wytrawne czerwone wino, wytwarzane z winogron Shiraz, o rubinowej barwie, z purpurowymi refleksami i intensywnymi
aromatami dojrzałych owoców, uzupełnione o słodkawe nuty dębu. Na podniebieniu ukazuje dojrzały owocowy bukiet ciemnych
jagód,
dopełniony gładkimi taninami oraz miękkim aksamitnym wykończeniem.
Dry red wine, made of Shiraz grapes, with a ruby colour, with purple hues and intense aromas of ripe fruit, complemented by
sweetish notes of oak. On the palate shows a ripe fruit bouquet of dark berries, padded with smooth tannins and a soft velvety
finish.

MUD HOUSE PINOT NOIR

0,75 ml

60 ,-

Nowa Zelandia

Szczep:
Pinot Noir
Apelacja: Marlborough
Producent: Mud House

Wino o bardzo eleganckiej purpurowej sukni. Nos z przewagą czarnych wiśni i dojrzałych, soczystych jeżyn. W ustach
harmonijne, gładkie, z miękkimi taninami i delikatnym, trwałym finiszem. Część wina leżakowało w beczkach z francuskiego
dębu.
The wine has a very elegant purple colour. Nose with a predominance of black cherry and ripe, juicy blackberries. In the mouth
smooth, smooth, with soft tannins and a delicate, durable finish. Part of the wine aged in French oak barrels.

0,75 ml

130 ,-

Wino Deserowe
ALORNA ABAFADO 5 YEARS

Portugalia

Szczep:
Fernao Pires
Apelacja: Tejo
Producent: Quinta Da Alorna

Słodkie, wzmacniane wino pochodzące z charakterystycznego endemicznego szczepu Fernao Pires. Piękna barwa w kolorze
starego złota. Wino aromatyczne z ciekawymi nutami dojrzałych egzotycznych owoców, w szczególności fig. W smaku
wyczuwalne prażone migdały oraz miodowa słodycz z pikantnym akcentem na finiszu. W ustach pełne, o jedwabistej strukturze, z
wyważoną kwasowością i długim, aromatycznym wykończeniu. Wino starzone 5 lat w drewnianych beczkach.
Sweet, fortified wine from the distinctive endemic strain Fernão Pires. Beautiful colour of old gold. Aromatic wine with
interesting notes of ripe exotic fruits, especially figs. Taste noticeable roasted almonds and honey sweetness with a spicy twist
on the finish. Full in the mouth with a silky texture with balanced acidity and a long aromatic finish. Wine aged five years in

0,75 ml

80 ,-

0,15 ml

18 ,-

