KOLEKCJA WINA

WINA BIAŁE

KOLEKCJA WINA

Mureda Ecologico Blanco VdT Castilla, 750ml
Hiszpańskie białe wino wytrawne
Szczepy: Sauvignon Blanc, Chardonnay, Verdejo
Aromat: Blado złoty kolor z zielonkawymi refleksami. Świeży,
owocowy zapach z nutami moreli, cytryny i grejpfruta.
Smak: Smak dobrze zrównoważony, na podniebieniu świeże
i aromatyczne z długim posmakiem.
Potrawy: Aperitif, ryby, makarony, potrawy z ryżem.
Uwagi: wino wegańskie, wino organiczne.
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Glarima Blanco Joven Somontano DO, 750ml
Hiszpańskie białe wino wytrawne
Szczepy: Gewurztraminer, Chardonnay
Aromat: Kolor jasnożółty z zielonkawymi refleksami. Intensywne
aromaty białych owoców i kwiatów, zwłaszcza liczi z odrobiną kwiatu
pomarańczy.
Smak: W ustach świeże, z mineralnym posmakiem.
Potrawy: Aperitif, białe ryby i owoce morza, sałaty.

KOLEKCJA WINA

Villa Diana Trebbiano d`Abruzzo DOC, 750ml
Włoskie białe wino wytrawne
Szczepy: Trebbiano
Aromat: Kolor żółty słomkowy z zielonkawymi refleksami. Aromaty
egzotycznych owoców z kwiatową nutą.
Smak: W ustach orzeźwiające i zdecydowane, bardzo dobrze
zbudowane, świetnie wyważone. Delikatnie mineralne wykończenie.
Potrawy: Ryby i owoce morza, białe mięso, miękkie sery.
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TOSO Moscato Ice, 750ml
Włoskie musujące białe wino półwytrawne
Szczepy: Moscato
Pachnące, owocowe i kwiatowe – to musujące wino zrobiono ze
szczepu Moscato, i to dzięki temu jest ono gładkie, harmonijne i
dobrze zbalansowane. Charakteryzuje się żółtym, słomkowym
kolorem. Charakteryzują je bardzo aromatyczne zapachy z nutami
szałwii, moreli i brzoskwini w syropie, którym towarzyszy zapach
kwiatu rumianku. Doskonałe jako aperitif, najlepiej smakuje ze
skorupiakami, potrawami z makaronu, warzywami, białym mięsem i
serem.
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Cantine San Marzano Il Pumo Sauvignon Malvasia Bianco Salento,
750ml
Włoskie białe wino wytrawne
Szczepy: Sauvignon, Malvasia
Aromat: Słomkowo-żółty kolor ze złotymi refleksami. Intensywny,
trwały aromat z nutami dojrzałych brzoskwiń, marakui z nutą
mandarynki.
Smak: Wino orzeźwiające w smaku, dobrze zbalansowane.
Smak lekki i świeży, owocowy , lekko mineralny, dobra kwasowość.
Bardzo dobry stosunek ceny do jakości.
Potrawy: Znakomity aperitif, wino do lekkich przystawek i dań z ryb
i białego mięsa, do makaronu z owocami morza, z lekkimi sosami, do
muszli (Vongole) z porem i selerem naciowym w sosie na białym
winie, do zupy rybnej, do grillowanych warzyw, świeżych serów.
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Marqués de Riscal Organic Blanco, 750ml
Hiszpańskie białe wino wytrawne
Szczepy: Verdejo
Aromat: Słomkowy żółty kolor z zielonkawą poświatą. Wyróżnia się
perfekcyjne połączenie nut cytrusowych z typowymi dla tej odmiany
aromatami.
Smak: Łatwe do picia, o dobrej strukturze. Lekkie, świeże
i aromatyczne wino.
Potrawy: Aperitif, dania z grzybami, tempura, ryby i owoce morza
Uwagi: wino organiczne.
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Monforte Prosecco D.O.C. Brut, 750ml
Włoskie białe musujące wino wytrawne
Szczepy: Glera (Prosecco)
Wino jest produkowane z 100% winogron Glera (potocznie
nazywanym Prosecco) uprawianych w Treviso w regionie Veneto we
Włoszech. Przechowywane jest w stalowych zbiornikach. Jest to
eleganckie i lekkie wino musujące o jasnożółtym kolorze, w nosie
z pięknym aromatem kwiatów, świeżym, aksamitnym smakiem
owoców i delikatnym posmakiem. Wino idealnie nadaje się jako
aperitif, ale również jest dobrym kompanem do ryby, dań z makaronu
lekkich przekąsek.

WINA CZERWONE
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El Lagar de la Aldea, 750ml
Hiszpańskie czerwone wino wytrawne
Szczepy: Tempranillo
Specjalnie wyselekcjonowane owoce szczepu Tempranillo dojrzewają
w hiszpańskim słońcu, które gwarantuje najwyższą jakość. Wino ma
świetlisty, przyjemny dla oka, wiśniowy kolor. W nosie odnajdziemy
ekspresyjne aromaty dojrzałych owoców. W ustach świeże, bardzo
owocowe, eleganckie, dobrze zbalansowane.
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Arduini Miraggio Rosso, 750ml
Włoskie czerwone wino półwytrawne
Szczepy: Sangiovese, Montepulciano
Ciepła rubinowa barwa z granatowymi refleksami. W nosie
odnajdujemy świeże owoce z wyraźnie zaznaczoną czereśnią.
W ustach smak dojrzałych owoców, z przyjemną kwasowością
i idealnie zbalansowaną słodyczą.
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Casa Santos Lima Galodoro Tinto, 750ml
Portugalskie czerwone wino wytrawne
Szczepy: Castelão, Tinta Roriz, Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon
Aromat: Piękny rubinowy kolor. Intensywne aromaty wiśni
i dojrzałych owoców.
Smak: W ustach skoncentrowane nuty czarnych i czerwonych
owoców oraz trochę pieprzu i lukrecji. Z dobrym ciałem, bardzo
przyjemne i trwałe, owocowe i gładkie wino, dobrze zbalansowane,
z przyjemnym wykończeniem. 4 miesiące w dębowych beczkach.
Potrawy: Czerwone mięso, makarony, pizza.
Uwagi: wino wegańskie.
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Montebelli Merlot Veneto, 750ml
Włoskie czerwone wino wytrawne
Szczepy: Merlot
Rubinowa barwa z purpurowymi cieniami. Nos kwiatowy i ziołowy.
W smaku delikatne, owocowe, lekkie wino z ledwo zaznaczonymi
taninami.
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Elibo Red Semi Dry, 750ml
Gruzińskie czerwone wino półwytrawne
Szczepy: Saperavi
Aromat: Rubinowy kolor ze szkarłatnymi odcieniami. Aromaty
dojrzałej wiśni, owoców leśnych oraz fiołków.
Smak: Smak bogaty, obficie owocowy, dobrze zorganizowany
i zrównoważony.
Potrawy: Jagnięcina, potrawy zapiekane, pizza, sery pleśniowe.
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Mureda Mosaico Tempranillo Organic VdT Castilla, 750ml
Hiszpańskie czerwone wino wytrawne
Szczepy: Tempranillo
Aromat: Kolor wiśniowy z granatowym odcieniem. Aromaty
dojrzałych miękkich czerwonych owoców.
Smak: W ustach dobrze zrównoważone z okrągłymi taninami,
o wyraźnej strukturze i długim owocowym posmaku. Pochodzi
z organicznych winnic należących do majątku Mureda.
Potrawy: Szynki i inne wędliny hiszpańskie, sery – Manchego
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Glarima Tinto Joven Somontano DO, 750ml
Hiszpańskie czerwone wino wytrawne
Szczepy: Merlot , Tempranillo
Aromat: Kolor ciemnoczerwony. Intensywne zapachy jagód, mokki,
lukrecji.
Smak: W smaku bardzo atrakcyjne, świetna równowaga, długa, pełna
wdzięku końcówka.
Potrawy: Drób, białe i czerwone mięso, dziczyzna.
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Principato Merlot/Cabernet Sauvignon, 750ml
Włoskie czerwone wino wytrawne
Szczepy: Cabernet Sauvignon, Merlot
Aromat: Piękny rubinowy kolor. Intensywne złożone aromaty
owoców leśnych z nutami przypraw.
Smak: Świetnie zintegrowane na podniebieniu, o dobrze wyważonym,
doskonale harmonijnym korpusie.
Potrawy: Makarony, czerwone mięso, jagnięcina, dziczyzna.
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Jutnos Garnacha, 750ml
Hiszpańskie czerwone wino wytrawne
Szczepy: Garnacha
Wino o intensywnym kolorze wiśni. W nosie aromat dojrzałych,
czarnych owoców z nutami balsamicznymi i tostowymi. W ustach
intensywne owoce z aksamitną taniną i akcentami wosku i lukrecji.
Polecane do czerwonych mięs, makaronów i miękkich serów.
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Cantine San Marzano Il Pumo Salice Salentino DOPIGP, 750ml
Włoskie czerwone wino półwytrawne
Szczepy: Negroamaro, Malvasia Nera
Aromat: Rubinowy kolor z odcieniami fioletu. Bukiet intensywny
i złożony, z nutami śliwek i wiśni, delikatne aromaty wanilii.
Smak: W smaku jest pełne, harmonijne, miękkie i bardzo przyjemne
do picia. Lekko pikantne na finiszu.
Potrawy: Aromatyczne dania z czerwonego mięsa, sery, pikantne
potrawy.
Nagrody: Sommelier Wine Awards srebro, IWSC brąz.
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Cantine San Marzano Il Pumo Negroamaro Salento, 750ml
Włoskie czerwone wino wytrawne
Szczepy: Negroamaro
Aromat: Głęboki czerwonorubinowy kolor z fioletowymi refleksami.
Intensywny aromat owocowy z wyraźnymi nutami czarnej porzeczki
i owoców leśnych.
Smak: W smaku pełne i wyraźne. Na podniebieniu owoce leśne jeżyny, jagody z lekko pikantnym posmakiem tymianku. Dobrze
zbalansowane, długa i bogata końcówka.
Potrawy: Pikantne przystawki, dojrzałe sery i twarde wędliny, pizza,
makarony, mięsa grillowanie, gulasze.
Nagrody: MUNDUS VINI 2016 złoto; Concours Mondial de Bruxelles
zloto; China Wine & Spirits Awards 2015 złoto; Sommelier Wine
Awards 2015 srebro
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Marques de Riscal Proximo Rioja DOCa, 750ml
Hiszpańskie czerwone wino wytrawne
Szczepy: Tempranillo
Aromat: Kolor wiśniowy z fioletowymi smugami. Obfite aromaty
dojrzałych śliwek i jeżyn.
Smak: Przyjemny owocowy smak z nutą lukrecji i anyżu.
Potrawy: Dania kuchni śródziemnomorskiej – tapasy, makarony
i risotto, mięsa z grilla, dania z pikantnymi przyprawami.
Nagrody: Dallas Wine Competition Brąz, Dan Murphy's Wine Panel 90
pkt.
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Luis Felipe Edwards Pupilla Cabernet Sauvignon, 750ml
Chilijskie czerwone wino wytrawne
Szczepy: Cabernet Sauvignon
Aromat: Przyjemny zapach wiśni, truskawek i czarnej porzeczki.
Smak: Okrągły, delikatny, miękki, o szlachetnej budowie i przyjemnej
końcówce.
Potrawy: Doskonałe z czerwonymi mięsami, carpaccio oraz
pikantnymi serami.
Nagrody: James Suckling 90pkt.
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Terrazze della Luna Teroldego Rotaliano, 750ml

Włoskie czerwone wino wytrawne
Szczepy: Teroldego
Aromat: Żywy czerwony kolor. Aromaty dojrzałej czarnej wiśni
i owoców leśnych.
Smak: Smak letniego puddingu miesza się z gorzką czekoladą,
lukrecją i pikantnymi nutami. Pikantne podniebienie z soczystymi
owocami zbalansowane jest świeżą kwasowością.
Potrawy: Makaron z dziczyzną, pieczenie mięsne, dania
z pomidorowym sosem
Nagrody: Sommelier Wine Awards 2016 Srebro.
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Colleone Primitivo Salento, 750ml
Włoskie czerwone wino wytrawne
Szczepy: Primitivo
Colleone Primitivo to wspaniała propozycja dla wielbicieli słynnego
apulijskiego szczepu, zwłaszcza z półwyspu Salento. Primitivo to
miękkie i soczyste wino w kolorze głębokiej czerwieni
z fioletowymi refleksami. Jak przystało na wino z gorącego południa –
pełne jest słońca i włoskiego temperamentu. Aromat pełny dojrzałych,
czerwonych owoców, dżemu i przypraw z błogim posmakiem lukrecji.
Podniebienie pełne z akcentami wiśni i śliwek i szlachetnym
garbnikiem. Wspaniale komponuje się z daniami z makaronu.
Doskonałe do wieprzowiny, dziczyzny, jagnięciny i serów. Warto
spróbować połączenia z ciemną czekoladą.
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Famiglia Falorni Toscana Rosso, 750ml
Włoskie czerwone wino wytrawne
Szczepy: Sangiovese, Cabernet Sauvignon
Głęboka, rubinowa barwa skrywa aromaty owocowe z nutami śliwki
i jeżyny. W smaku harmonijne, przyjemnie krągłe i taniczne.
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Famiglia Falorni Chianti DOCG, 750ml
Włoskie czerwone wino wytrawne
Szczepy: Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo
W kolorze rubinowoczerwonym z fioletowymi refleksami. Aromat jest
pełny i przypomina fiołka, w ustach wytrawny, miękki z nutami wiśni
i dzikich jagód. Idealny do wołowiny, makaronów i serów.
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Toro Peligroso, 750ml
Hiszpańskie czerwone wino wytrawne
Szczepy: Monastrell
Wytrawne wino stworzone ze szczepu Monastrell uprawianego w
Alicante. Barwa intensywna, wiśniowa z fioletowymi reflksami.
Aromaty subtelne – dojrzałych, czerwonych owoców. W ustach bogate,
taniczne, o świeżym, owocowym charakterze. Idealnie komponuje się
z wieloma potrawami.
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Cantore di Castelforte Donna Maria Primitivo di Manduria DOC,
750ml
Włoskie czerwone wino półwytrawne
Szczepy: Primitivo
Mocne, aromatyczne wino pozyskiwane w ograniczonych ilościach
z późnych zbiorów Masseria Centonze. Intensywna, wręcz szkarłatna
barwa z fioletowymi niuansami. W nosie z łatwością odnajdziemy
bogactwo przypraw oraz owoców, z wiśniami i śliwkami na czele.

