Białe
Garofoli Anfora Verdicchio dei Castelli di Jesi
79 zł/butelka
Białe, Wytrawne, Włochy
Region: Marche
Producent: Garofoli
Od szacownej rodziny Garofoli, arystokracji z maleńkiego, acz sławnego
Loreto. Verdicchio to najlepsze, lokalne wino białe z regionu Marche w
środkowej Italii. Świeże, delikatne i przyjemne. Jasna, przejrzysta barwa.
Subtelne zapachy owocowe i kwiatowe, kwitnącej dzikiej róży i migdałowca.
Zbalansowane i orzeźwiające na języku, z lekką, migdałową goryczką. Idealne
do zimnej przystawki.

Coloma Alarije Blanco Extremadura
62 zł/butelka
Białe, Wytrawne, Hiszpania
Region: Extremadura
Producent: Bodegas Coloma
W ramach projektu przywrócenia autochtonicznych, niemal wymarłych
odmian winorośli z gorącej Estremadury, pojawiła się w bodedze Coloma
tajemnicza alarije. Odmiana ta dobrze znosi upalny klimat i daje dość bogate
wino, przypominające aromatyczne trunki ze szczepu malvasia.
Eksperymentalna uprawa obejmuje ponad półtora hektara winnicy. Wino ma
oryginalny, świeży zapach z wyraźną nutą grejpfruta i anyżku. W posmaku
żywe i owocowe, a przy tym z niezłym ciałem. Nadaje się znakomicie do
hiszpańskich przystawek tapas.
Szczep: alarije

Chateau Ballan-Larquette Blanc Bordeaux AC
89 zł/butelka
Białe, Wytrawne, Francja
Region: Bordeaux
Producent: Chateau Ballan-Larquette
Posiadłość rodzinna od kilku pokoleń, obecnie zarządzana przez Jean-Claude
Chaigne i jego syna Regisa. Skromna i mała, siedmiohektarowa winnica,
umiejscowiona w podregionie Entre-Deux-Mers. Niedoceniane, białe
bordeaux pokazuje klasę. Ładnie skomponowane, orzeźwiające wino białe.
Świeże nuty roślinne i kwiatowe, wraz z cytrynowo agrestowym posmakiem
zapewnia sauvignon blanc. Z kolei semillon to dojrzały owoc i gładka faktura
na języku. Smaczne i wyraziste.
Szczep: sauvignon blanc

Etienne Boileau Chablis
122 zł/butelka
Białe, Wytrawne, Francja
Region: Burgundia
Producent: Domaine du Chardonnay
Przejrzysty, jasny kolor podpowiada krótki kontakt wina z beczką, dla
zachowania świeżej owocowości. W nosie dominuje młody, dojrzewający
aromat owoców, rumianek, migdały i kapitalnie zespolone nuty mineralne.
Dość lekki smak o legendarnej smukłości i wyrazistej elegancji.
Szczep: chardonnay

Miselle Colombard - Gros Manseng
16 zł/kieliszek/79 zł/ butelka
Białe, Wytrawne, Francja
Region: Gaskonia
Producent: Miselle
Zaskakująco przyjemne wino na co dzień, o bardzo wyrazistym zapachu.
Bazuje na lokalnych, mało znanych, gaskońskich odmianach. Zatem
niespodzianka dla zmęczonych powszedniością chardonnay, i to miła!
Naprawdę zmysłowy i apetyczny zestaw aromatów. Jest i agrestowa
świeżość z nieco roślinnym orzeźwieniem i słodycz spod znaku mirabelek,
moreli i mandarynek. W ustach wyczuwalna równowaga, jest trochę ciała i
potrzebna rześkość. Nie potrzebuje jedzenia ani wymówek, pije się lekko i z
apetytem.
Szczep: colombard- gros manseng

Grotta del Sole Lacryma Christi del Vesuvio DOC
126 zł butelka
Legendarna nazwa – działające na wyobraźnię porównanie, że wino ma być
gęste i esencjonalne, jak łzy Chrystusa – odnosi się tylko do win wyższej
klasy, mocniejszych, a czasem i słodkich. Od czasów starożytnych, jeszcze
przed katastrofą w Pompejach, ceniono wulkaniczne siedlisko Wezuwiusza.
Dziś przywraca się trunkom z tych terenów blask przez pracę nad jakością,
tak staranną jak w Grotta del Sole. Gęsta suknia. Sporo akcentów
kwiatowych, jabłka i pigwy. Wino pełne i treściwe na podniebieniu, z trwałym
finałem.

Czerwone
Montepulciano d`Abruzzo DOC
66 zł butelka
Kraj pochodzenia: Włochy
Region: Abruzja
Producent: Priore
Najlepszy owoc abruzyjskiej ziemi to odmiana winorośli montepulciano. W
gorącym klimacie południowej Italii winogrona uzyskują pełną dojrzałość.
Tradycyjna winifikacja i dojrzewanie w kadziach. Piękna, ciemnopurpurowa
barwa, z wyraźnymi łzami na ściance kieliszka. Dojrzałe słodkie owoce z
przewagą wiśni i czereśni. W ustach dość gładkie, smaczne, lekko
ekstraktywne. Przyjemnie ściągające. Dobry towarzysz grillowanego i
smażonego mięsiwa.

Wino Huerta de Albalá Barbazul
119 zł butelka
Kraj pochodzenia: Hiszpania
Region: Andaluzja
Producent: Huerta de Albalá
Barbazul zaskakuje dojrzałością i złożonością, zwłaszcza, że kupaż bazuje na
młodych krzewach winnicy, zbiory są maszynowe i wszędzie panuje
nowoczesna technologia. Leżakowało pięć miesięcy w beczkach francuskich,
nowych i używanych. Jest świetnie wyważone, skórzane i nieco rustykalne w
charakterze aromatów, z kulturalną owocowością. Barwa purpurowa, trochę
malinowa w obwódce. Wyczuwa się między innymi figi, wiśnie, żurawiny i
lukrecję. Bardzo gładkie i miękkie w ustach.

Cotes du Rhone
112 zł butelka
Kraj pochodzenia: Francja
Region: Dolina Rodanu
Producent: Château Boucarut
askakująco dopracowane, atrakcyjne i równocześnie lekkie wino znad
Rodanu. Krzewy mają aż 45 lat i niską wydajność, uprawiane z zachowaniem
równowagi ekologicznej środowiska, tylko na organicznych nawozach. Z
dbałości o jakość grona zbierane są nocą, selekcjonowane ręcznie. Czwarta
część wina dojrzewała w beczkach, reszta w stalowych kadziach. Skrząca,
rubinowa barwa. Intensywny aromat ciemnych owoców leśnych z akcentami
korzennymi. Gładkie na języku, pijalne dzięki niedużej wadze.

Casa Primicia Tinto Rioja
68 zł/butelka
Czerwone, Wytrawne, Hiszpania
Region: Rioja
Producent: Bodega Casa Primicia
Czternastowieczne zabudowania winnicy zdradzają przywiązanie do tradycji.
Winogrona ręcznie zbierane w 15 kg skrzyniach, tak, aby utrzymać w całości
pęczki do czasu ich rozdrobnienia w zbiornikach fermentacyjnych. Zapewnia
to świeżość i siłę owoców. Niska temperatura fermentacji umożliwia z kolei
najpełniej zachować kwiatowy aromat. Aromaty owocowe z wyraźnymi
nutami morwy i malin, na tle gęstej słodkiej truskawki z akcentami lukrecji.
Smak świeży, mięsiście soczysty.
Szczep: tempranillo, viura

Chateauneuf du Pape AOC 2007
320 zł butelka
Kraj pochodzenia: Francja
Region: Dolina Rodanu
Producent: Xavier Vignon
Popisowy kupaż Xaviera, bazujący na winogronach kupowanych od
najlepszych posiadłości w prestiżowej apelacji. Od jakich, to tajemnica pana
„x”, wino zatem anonimowe, ale nie bez twarzy. Bo w założeniu jest to
przecież creme de la creme win papieskich, autorska selekcja
doświadczonego enologa. Oprócz wiodących odmian regionu użyto także
małą ilość gron counoise, vaccarese i innych typowych dla châteauneuf.
Wydajność z hektara tylko 25 hektolitrów. Dojrzewanie w beczkach
dębowych, jedna czwarta nowych. Bardzo ograniczone stosowanie
siarczynów i filtracji. Rasowe wino rodańskie, z imponującym bukietem
dojrzałych owoców, ziół, suszonych kwiatów, przypraw korzennych.
Niezwykle esencjonalne na podniebieniu, pełne krągłych, eleganckich
garbników, ale także soczyste i miękkie, z nieco słonawą, mineralną
końcówką. Bardzo długi finał. Wino można serwować do dań ekskluzywnych
z cielęciny lub rustykalnej kuchni francuskiej. Z serów najlepiej Livarot lub
Maroilles.

Chateau Tour de Bellegarde Bordeaux
14zł kieliszek | 69 zł/butelka
Czerwone, Wytrawne, Francja
Region: Bordeaux
Producent: Chateau Tour de Bellegarde
Zamek faktycznie wyróżnia się okazałą wieżą (fr. tour) zawartą w nazwie.
Posiadłość średniej wielkości, ma 67 ha upraw, leży blisko rzeki Dordogne.
Wpływa to pozytywnie na mikroklimat i gwarantuje dobre dla krzewów merlot,
gliniaste podłoże. Grona tej odmiany winorośli dominują więc w kupażu
(merlot 70%, cabernet sauvignon 30%). Wino świeże, o ładnie zarysowanej
owocowości. Wyraźne akcenty dojrzałych czereśni i śliwek. Zrównoważone w
smaku, lekko ściągające.
Szczepy: merlot, cabernet sauvignon

Arlanza Dominio de Manciles
74 zł/butelka
Czerwone, Wytrawne, Hiszpania
Region: Kastylia i Leon
Producent: Bodegas Arlanza
Solidne wino iberyjskie z krwi i kości, czuć w nim i wyraźną beczkę, i
soczysty, dojrzały owoc. Nowa kastylijska apelacja przynosi wiele
satysfakcji. Wino leżakowało przez cztery miesiące w beczkach, głównie z
francuskiej dębiny. Ma głęboką barwę i apetyczny aromat. Goździki i lukrecja
z nieco balsamicznym charakterem odsłaniają nuty konfiturowych porzeczek
i jagód. W ustach żywe, nieprzesłodzone, z wyczuwalną strukturą garbnika.
Kulturalna równowaga. Dość uniwersalne i plastyczne, nadaje się do serów,
potraw z grilla, zapiekanek warzywnych i mięsno-warzywnych.
Szczepy: cabernet sauvignon, mencia, tempranillo

Suhaili Syrah
79 zł/butelka
Czerwone, Wytrawne, Włochy
Region: Salento
Producent: Vignamaggio
Suhaili to arabska nazwa południowo-wschodniego wiatru, sprzyjającego
żeglarzom, którzy powracają do południowej Italii. W jej najgorętszym
punkcie, na Półwyspie Salentyńskim, doskonale dojrzewają ciemne
winogrona, takie jak syrah. Intensywna, ciemna barwa z elegancką, powolną
łzą. Wyraźne aromaty beczkowe, wino dojrzewało bowiem przez kilka
miesięcy w dębinie. Do tego po zamieszaniu uwalniają się nuty takie jak
suszone śliwki, cynamon i goździki. Gładkie i krągłe na języku, z przyjemną,
kawową końcówką.
Szczep: syrah

Vale da Raposa
96 zł/butelka
Czerwone, Wytrawne, Portugalia
Region: Douro
Producent: Domingos Alves de Sousa
Atrakcyjny kupaż ze świetną równowagą i ładną integracją beczki. Winnica
Vale da Raposa to krzewy ćwierćwieczne. Bogaty bukiet naznaczony
delikatną beczkową słodyczą. Konfiturowy owoc, suszone kwiaty dzikiej róży,
szczypta czekolady i cynamonu. Aksamitne usta, bez nadmiernej słodyczy,
wręcz mineralne, wsparte elegancko okiełznanym garbnikiem.
Szczepy: touriga nacional, tinta roriz, tinta barroca

Chateau Tour de Cauze Saint Emilion Grand Cru
159 zł/butelka
Czerwone, Wytrawne, Francja
Region: Bordeaux
Producent: Chateau Tour du Cauze
Z światowej stolicy merlota klasyczny trunek, bazujący na małej (tylko 10 ha!)
parceli, za to wartościowej, bo krzewy mają już ponad 45 lat. Z winnicy widać
zabytkowe zabudowania miasteczka Saint Émilion. Takie sąsiedztwo
zobowiązuje do dobrego traktowania cennych gron! Tradycyjna, długa
fermentacja i leżakowanie przez kilkanaście miesięcy w dębinie. Trzecia
część beczek nowych. Fantastyczna kombinacja aromatów owocowych i
korzennych. Szerokie, ewoluujące spektrum, od śliwek i kwiatów, po skórę i
tytoń. Szlachetna faktura na języku zaskakuje dobrym garbnikiem. No tak, w
tej części Bordeaux merlot ma nie tylko klasę, ale i siłę!

Szampany/Musujące

Marti Serda Cava d’Or Brut
97 zł/butelka
Białe, musujące, wytrawne, Hiszpania
Region: Katalonia
Producent: Marti Serda
Musująca cava z piwnic katalońskich, elegancka i błyszcząca jak złoto.
Typowe zestawienie odmian lokalnych: macabeo, parellada i xarel-lo. Druga
fermentacja jest prowadzona metodą szampańską w butelce. Miłe dla oka
trwałe i niewielkie bąbelki. Wino świeże i przyjemne, o delikatnym aromacie i
wyważonej wytrawności. Dobre jako aperitif, ale także w zestawieniu ze
świąteczną rybą.
Szczepy: maacabeo, xarel.lo, parellada

Tosti Atelie Extra Dry Prosecco
89 zł/butelka
Białe, musujące, wytrawne, Włochy
Kraj pochodzenia: Włochy
Region: Veneto
Producent: Tosti
Prosecco w delikatnym i bezpretensjonalnym wydaniu. Kategoria słodyczy
extra dry określa wino półwytrawne, czasem nawet lekko słodkie w smaku.
Idealne do swobodnego popijania przed posiłkiem. Takie prosecco można
podać też do świeżych owoców z serkiem mascarpone, jak i do słonych
paluszków. Ma ono subtelny, kwiatowy aromat z akcentami mandarynek i
grejpfrutów. Na podniebieniu łagodne, miękkie i przyjemnie odświeżające.

Szampan Pol Cochet Brut
29 zł /kieliszek | 198 zł /butelka
SZAMPAN POL COCHET BRUT
Kompozycja 40% Chardonnay i 60% Pinot Noir, z 30-procentowym dodatkiem
wina z rezerwy. Brązowy medalista Decanter Word Wine Awards 2013.
Doskonały stosunek jakości do ceny. Wizualnie szampan cechuje się ładnym,
słomkowym kolorem z zielonymi refleksami, a także subtelnością bąbelków.
Pachnie żywo i owocowo – wyczuwamy zarówno aromaty kwiatowe, jak i
letnich owoców, głównie białej brzoskwini, nektarynki i moreli. Odrobina
marynowanej wiśni znacząco ożywia kompozycję. Smak cytrynowej bezy
długo utrzymuje się w ustach. Ten bezpretensjonalny apéritif pasuje również
do rybnych tapas, smażonych krewetek oraz tarty cytrynowej.

Szampan Nomine Renard Special Club 2008
429 zł/butelka
Nomine Renard Special Club 2008
Najwyższej klasy odzwierciedlenie terroir Villevenard oraz rocznika 2008.
Kupaż: 80% Chardonnay i 20 % Pinot Noir. Mineralny, subtelny.
Zapach:prażone orzechy, migdały oraz zapach świeżo pieczonej tarty
morelowej.
Na podniebieniu szampan o zrównoważonej kwasowości i strukturze. 42
miesiące dojrzewa na osadzie.
Nagrody :
4 gwiazdki Le Guide Larousse du Champagne
3 gwiazdki od Decantera

