Wina Białe
Wina na kieliszki / karafki delikatnie wytrawne
Valencia, Hiszpania
Pleno Blanco Viura delikatnie wytrawne 75 cl
D.O. Nawara, Hiszpania

100 ml / 500 ml
8,00 / 30,00 pln

60,00 pln

Wytworzone z winogron Airen. Bardzo świeże, lekkie ,świetne na upalne dni wino.
Zdecydowanie najlepsze z chudymi rybami, owocami morza, do sałat z winegretem, słonych przekąsek oraz jako
aperitif.

Monty’s hill Chardonnay delikatnie wytrawne 75 cl
Southern Australia

65,00 pln

Chardonnay- nieco dębowe, krągłe intensywne nuty cytrusowych owoców, śliwek, nieco miodu kwiatowego i wanilii.

125 Grocce Malvasia półwytrawne 75 cl
I.G.P. Malvasia del Salento, Włochy

85,00 pln

Egzotyczny południowy szczep Malvasia
Aromatyczne, owocowo kwiatowe- w zapachu dominują nuty dojrzałej nektaryny, brzoskwini i kandyzowanej
pomarańczy, ananasa.

Sweet live Bianco półsłodkie 75 cl
I.G.T. Rubicone, Włochy
Typowe włoskie winogrona Trebbiano i Garganega.
Nieco winny aromat, poza tym:słodkie nuty gruszki

`

60,00 pln

Wina Czerwone
Wina na kieliszki / karafki delikatnie wytrawne
Valencia, Hiszpania

100 ml / 500 ml
8,00 / 30,00 pln

Pleno Tempranillo wytrawne 75 cl
D.O. Nawarra, Hiszpania

60,00 pln

Typowo Hiszpańskie grona Tempranillo z gorącej Nawarry
(regiwiniarski graniczący z Rioja).
Intensywne aromaty jagód, jerzyny, wiśni, dość wytrawne lecz jednocześnie krągłe z z nutą przypraw.
Wino bardzo uniwersalne w doborze do potraw, choć najlepiej sprawdzi się z czerwonym oraz białym mięsem,
pasztetami, dojrzałymi serami.

Monty’s hill Shiraz/Cabernet delikatnie wytrawne 75 cl
Southern Australia

65,00 pln

Blend Caberneta z Shirazem- nieco pikantny, smolisty, owocowy.
Typowe niuanse pieprzowo przyprawowe, dopełnione czarną porzeczką, jagodami i wanilia, wino jest jednak dość
gładkie i nie agresywne.
Sugerujemy do pieczonych mięs.

125 Grocce Primitivo półwytrawne 75 cl
I.G.P. Negroamaro del Salento, Włochy

85,00 pln

Pełne Primitivo- miejscowe grona z gorącej Apulii
Egzotyczne, mocne aromaty dojrzałych wiśni, jeżyn, malin.
Konfitura z czarnej porzeczki oraz nuty lukrecji i gorzkiej czekolady.

Sweet live Rosso półsłodkie 75 cl
I.G.T. Rubicone, Włochy
Typowe włoskie grona Sangiovese i Corvina.
Owocowy charakter, zapach i posmak słodkich malin, truskawek i czarnej porzeczki.
Polecamy do kremów czekoladowych, kremów i szerokiej gamy ciast.

60,00 pln

