Wina

białe

2013 RIESLING Wörthmann

100 ml

wino białe wytrawne/dry

750 ml

8 zł
50 zł

NIEMCY, Wirtembergia, QbA.

Aromat intensywny, dominują cytrusy z nutą dojrzałych owoców
egzotycznych. W ustach świeże, łagodne, średniej budowy. Orzeźwiająca
kwasowośd świetnie podkreśla owocowośd.
Polecamy do duszonych ryb w sosie śmietanowym, do pasty z duszonym
białym mięsem, warzywami w łagodnych sosach, sałatek warzywnych,
różnych ciast, jako aperitif.

2013 ARCOSESTO Orvieto Classico Superiore
wino białe wytrawne/dry

100 ml

WŁOCHY, Umbria, DOC

750 ml

10 zł
60 zł

(Grechetto, Trebbiano Procanico, Malvasia)

Pierwszy nos świeży, dostojny. Kandyzowany pomaraocz otoczony
karmelowym kremem. Struktura gładka, dobra pełnośd. W finale subtelna
owocowośd.
Polecamy do morskich i grillowanych ryb, sałatek, białego mięsa.

2014 FIANO Cantine Paradiso
wino białe wytrawne/dry

100 ml

WŁOCHY, Apulia, IGP

750 ml

10 zł
60 zł

Zapach łagodny. Dojrzała nuta cytrusów z delikatnie kwiatowym
niuansem. W ustach łagodne, z bardzo dobrym ciałem.
Polecamy do owoców morza, ryb, pasty, risotta z mięsem drobiowym,
sałatek warzywnych, jako aperitif.

Wina

białe

2013 MORIO MUSKAT Winzer eG Ungstein
wino białe półsłodkie/semi sweet

100 ml

NIEMCY, Palatynat, QbA.

1000 ml

7 zł
50 zł

Zapach przypominający świeże winogrona, subtelny. W ustach
aromatyczne, z wyłaniającą się nutą nasion kolendry i płatków róż.
Polecamy do sałatek owocowych, szparagów, ciast, deserów, serów
pleśniowych, jako aperitif.

2014 CHARDONNAY Winzer eG Ungstein
wino białe półwytrawne/medium-dry

100 ml

NIEMCY, Palatynat, QbA.

750 ml

8 zł
50 zł

Aromat intensywny, wiele egzotycznych owoców, z dominacją melona.
Wino z dobrą aksamitną materią, mocno owocowe.
Polecamy do dania rybnego podanego na ostro, kuchni azjatyckiej, drobiu,
sałatki ze skorupiaków, jako aperitif.

2013 RIESLING Winzer eG Ungstein
wino białe półsłodkie/semi sweet

100 ml

NIEMCY, Palatynat, QbA.

1000 ml

7 zł
50 zł

Aromat intensywny z dojrzałymi białymi owocami. Wino pełne,
ekstraktywne, ale utrzymane w stylu świeżym, żywym.
Polecamy do ciasta drożdżowego z foie gras, kuchni azjatyckiej, sałatki
owocowej, jagnięciny z sosem curry, jako aperitif.

Wina

czerwone

2011 VALLE ZANGAO
wino czerwone wytrawne/dry

100 ml

PORTUGALIA, Ribatejo, DO

750 ml

7 zł
40 zł

(Trincadeira, Cabernet Sauvignion)

Aromat ciemnych owoców połączony z dymną nutą. W ustach owoce leśne
i
czekolada.
Wino
pełne
wigoru,
garbnik
wygładzony.
6 m-cy leżakowania w beczce.
Polecamy do grillowanych mięs, potraw mięsnych z sosami, dziczyzny,
dojrzewających serów.

2011 LIBRATO IGT Cantina Altarocca
wino czerwone wytrawne/dry

100 ml

WŁOCHY, Umbria, IGT

750 ml

11 zł
70 zł

(Cabernet Franc-Canaiolo)

Aromat łagodny, ale wyraźny. Wyczuwalna jeżyna, śliwka, czarna
porzeczka. W ustach cieliste i krągłe. Dobrze wbudowany garbnik.
Polecamy do grillowanych potraw, zwłaszcza czerwonych mięs, dziczyzny,
twardych serów.

2013 PRIMITIVO Postapiana Cantine Paradiso
wino czerwone wytrawne/dry

100 ml

WŁOCHY, Apulia, IGP

750 ml

11 zł
70 zł

Aromat intensywny. Dominują ciemne owoce w tle z nutą czekoladowokawową. Wino gładkie, bez kantów, dobrej budowy.
Polecamy do serów, pieczonych lub grillowane wieprzowiny, roladek
wołowych, jagnięciny, jako aperitif.

Wina

czerwone

100 m

2014 DORNFELDER Winzer eG Ungstein
wino czerwone półsłodkie/semi sweet

100 ml

NIEMCY, Palatynat, QbA.

750 ml

8 zł
50 zł

Aromat wyraźny, intensywny. Dominują ciemne owoce z delikatną
korzenną nutą. W ustach przyjemna owocowa słodycz. Ciało średniej
budowy, wino łagodne w odbiorze.
Polecamy do deserów i ciast, do łagodnych serów, pieczonego lub
grillowanego drobiu, jako aperitif.

100 m

2013 CENCIBEL DULCE Le Castilla
wino czerwone półsłodkie/semi sweet
HISZPANIA, Kastylia La Mancha, DO

100 ml
1000 ml

7 zł
50 zł

Aromat łagodny, pełen ciemnych owoców, z nutą czarnej porzeczki. W
ustach krągłe, pełne wigoru, z dobrym ciałem, bez nadmiernej
kwasowości.
Polecamy do smażonych i grillowanych mięs, suszonych łśiwek,
czekoladowych deserów, jako aperitif.

100 m

SYRAH MUST Santa Cruz
wino różowe półsłodkie/semi sweet

100 ml

HISZPANIA, Almansa, VR

750 ml

7 zł
40 zł

Aromat truskawki, maliny. Świeże, orzeźwiające jasnymi, czerwonymi
owocami. Idealne na upalne dni.
Polecamy do sałatki owocowej, ciasta drożdżowego, deserów, kuchni
włoskiej podawanej na ostro, jako aperitif.

Produkty winiarskie dostarcza importer win gronowych z Wrocławia:

