
Karta Win

Musujące:

FAMÍLIA OLIVEDA, Brut Nature Reserva, D.O. Penedés, Hiszpania 13 / 78 zł
Macabeo / Xarello
Szampański system produkcji zapewnia wysoką jakość. Cytrusowo wytrawna, subtelna i elegancka.

NV Santa Emiliana Sparkling Brut Traditionale, Casablanca, Chile 120 zł
Chardonnay / Pinot Noir
Delikatny bąbel, elegancja, bogactwo, soczysta owocowość.

Białe:

Rey Santo, Javier Sanz, Verdejo, D.O. Rueda, Hiszpania, 2018 12 / 72 zł
Verdejo
Młodzieńczy charakter i szlachetne tło. Aromat letnich kwiatów i miodu. W ustach świeże, 
gładkie i skoncentrowane.

Botijo Blanco, I.G.P Valdejalón, Frontonio, Hiszpania, 2017 15 / 90 zł
Garnacha Blanca 
Niskonakładowa biała garnacha z Pirenejów. Aromat białych kwiatów, limonki i grapefruita. 
Usta pełne i przyjazne. 

Novas Gran Reserva Riesling, Emiliana, Bio-Bio Valley, Chile, 2018 16 / 96 zł
Riesling
Przyjazne wino w stylu off-dry. Aromat limonki, grejpefruta, dojrzałej gruszki i liczi. 
Usta delikatne, bogate w cytrusy, z wyraźną nutą mineralności. 

Patricius, Furmint, Tokaj, Węgry, 2017 16 / 96 zł
Furmint
Klasyczny furmint. Aromat brzoskwiń i moreli, niemalże perfumowy. W ustach doskonała kwasowość, 
połączona z dojrzałym owocem i śladem słodyczy świetnie się równoważy.

Huber, Grüner Veltliner, Traisental, Austria 2018 102 zł
Grüner Veltliner 
Połączenie młodych nasadzeń i owoców z tarasów z krzewami sięgającymi 80 lat.
Aromaty białej białej moreli, miodu i łąki. W ustach szalona żywotności i niezwykła kwasowość. 

Paradas Rupestirs Organic, Celler Pardas, D.O Penedés, Hiszpania, 2018 102 zł
Xarello / Xarello Vermell / Malvasía de Sitges
Zaskakujące i dzikie. Aromaty cytrusów i świeżych owoców. Usta to mocne orzeźwienie, wyraźny owoc 
gruszki, moreli i brzoskwini na kwiatowym i mineralnym tle. Świeży cytrusowy finisz.

FRONTONIO, Microcósmico, I.G.P Valdejalón, Hiszpania, 2018 108 zł
Macabeo
Czyste i mineralne wino z Pirenejów. Aromat i usta niech pozostaną niespodzianką. Stare krzewy, 
1000 m n.p.m. i dojrzewanie przez 3 miesiące na osadzie to recepta na kryształ w kieliszku. 
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Muscadet Sur Lie, Domaine de la Pepiere, Francja, 2018 114 zł 
Melon de bourgogne
Doskonałość i spokój. Delikatne, cytrusowe wino z Doliny Loary z mineralno kredowym tłem, dojrzewa 
w stali przez 6 miesięcy na osadzie. Aromat przejrzysty i zrównoważony. Usta okrągłe, pełne i dostojne. 

Johanniter, Winnica Jadwiga, Polska, 2018 126 zł
Johanniter 
Polski producent wart niezwykłej uwagi. W aromatach pojawiają się jabłko i morela. Usta to delikatna 
mineralność i oleistość z podłoży lessowych, niezwykle dobrze ułożone wino, które potrafi zaskoczyć. 

Gewurztraminer, Winnice Wzgórz Trzebnickich, Polska, 2018 132 zł
Gewurztraminer
Polskie wino dojrzewające w stali. Zaskakuje świeżością aromatów, pośród nich brzoskwinie 
i woda różana. W ustach bardzo owocowe, landrynkowe i soczyste.

Note di bianco, Alessandro Viola, Sycylia, Włochy, 2018 162 zł
Grillo 
Bardzo lekkie i zwiewne wino w oparciu o szczep grillo. Aromaty jasnych cytrusów, marcepanu i białych 
kwiatów. Usta pełne świeżości dominują białe owoce, kwiaty i akcenty miodowe.

Czerwone:

VINO de MONTAÑA, Penisula Vinedos, Sierra de Gredos, Hiszpania, 2017 12 / 72 zł
Garnacha / Rufete / Piñuela
Fantastycznie soczysta, nieoczekiwanie kwiatowa, siarczyście mineralna, modnie bezbeczkowa garnacha 
z domieszką lokalnych dziwów – rufete i piñueli.

Novas Gran Reserva, Emiliana, Colchagua Valley, Chile, 2016 16 / 96 zł
Carmenere / Cabernet Sauvignon
Mocno aromatyczne i owocowe wino o pełnej strukturze. Aromaty przypraw i palonego drewna. 
W ustach pełne, niezwykle przyjemne i eleganckie.

Gere, Athus, Villany, Węgry, 2016 16 / 96 zł
Cabernet Franc / Pinot Noir / Syrah / Merlot
Dobrze zbudowane wino. Aromaty czarnej wiśni, granatu z goździkami i cynamonem Usta to wyraźny 
fiołkowo-irysowy akcent. Całość elegancko i nieprzesadnie podparta beczką.

The Wishbone Shiraz, Magpie Estate, Barossa Valley, Południowa Australia, 2017 17 / 102 zł
Shiraz / Grenache 
Pełne i wdzięczne wino doskonałe do jedzenia. Bogactwo aromatów ziół i korzennych przypraw dopełnione 
nutami ciemnej czereśni, aronii, tymianku i rozmarynu.

La Pepie, Domaine de la Pepiere, Loara, Francja, 2018 108 zł
Cabernet Franc
Delikatne i zwiewne wino czerwone dojrzewające w stalowych kadziach. W smaku ujmuje owocem truskawki 
i akcentami wędzonej papryk.
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FRONTONIO, Microcósmico, I.G.P. Valdejalón, Hiszpania, 2016 108 zł
Garnacha
Malina i truskawka na mineralnym tle. Winogrona ze starych wysokogórskich krzewów. Starzenie 
przez 10 miesięcy w betonowych kadziach tworzy elegancki styl, surowy, ale muskularny i czysty. 

Weninger, Kékfrankos Balf, Węgry, 2017 108 zł
Weninger
Przyprawowy i pikantny Kék z biodynamicznej uprawy. Doskonałej jakości ciemny owoc, z aromatami ściółki 
leśnej, którego koncentrację i słodycz równoważy bardzo wysoka – jak na czerwone wino – kwasowość.

The flower and the bee, Coto de Gomariz, D.O. Ribeiro, Hiszpania, 2017 114 zł
Sousón
Absolutny unikat, 100% rzadkiego, autochtonicznego w hiszpańskiej Galicji, szczepu Sousón. 
Nigdzie indziej się tego nie napijesz tylko w Galicji i w Feście. 

Old Vine Zinfandel,Plungerhead, Lodi, Kalifornia, USA, 2016 120 zł
Zinfandel z domieszką Barbera / Carignane / Petit Syrah / Tempranillo
Dużo do odkrycia. Wino samo wychodzi z kieliszka. Mocne aromaty ciemnych owoców, śliwki i figi. 
W ustach słodycz, cynamon, wanilia i soczyste browni. 
Pasjonaci znajdą w nim spełnienie i wiele szczęścia. 

Satellite Pinot Noir, Spy Valley, Waihopai Valley, Marlborough, Nowa Zelandia 126 zł
Pinot Noir
Piękne i bezpośrednie wino o cudownym charakterze  i zrównoważonym aromacie. W ustach śliwki, 
przyprawy i podsuszane owoce. Mocna struktura, ale z jednoczesnym miłym zmiękczeniem na finiszu. 

Semplicemente Vino Rosso, Cascina degli Ulivi, Piemont, Włochy, 2018 150 zł
Dolcetto/ Barbera 
Blend dwóch najważniejszych szczepów z piemontu. W winie dominują ciemne owoce dzikiej czereśni 
i jagód, podparte aromatami przypraw i leśnego poszycia.

Primitivo, Pantun, Puglia, Włochy, 2016 150 zł
Primitivo
W zapachu uwodzi zielonymi jabłkami, morwą i sokiem z jeżyny, w smaku jest soczyste i lekko 
przyprawowe. Dojrzewa w starych beczkach przez kilka miesięcy. 

GARNATA, Barranco Oscoro, Sierra Nevada, Hiszpania 2012 162 zł
Garnacha
Niesamowicie bogate, złożone, dojrzałe wino, od największego nonkonformisty Hiszpanii, 
Manuela Valenzueli. Wino z winnic położonych na 1300 m n.p.m. w Sierra Nevada, pośród śniegu, ale z 
widokiem na morze.

Note di Rosso, Alessandro Viola, Sycylia, Włochy, 2018 180 zł
Nero d'avola / Syrah / Nerello mascalese
Wino w 30% dojrzewa w beczkach z kasztana, reszta w stali, maceracja trwa 10 dni. Zaskakuje soczystym i 
delikatnym owocem w ustach wspartym nutami pieprzu i dymu.

Xi-Ro, Ligas, Macedonia, Grecja, 2017 200 zł
Xinomavro / Roditis
Blend czerwonych winogron z niewielką domieszką białych, macerowanych przez kilka dni i dojrzewających 
przez 9 miesięcy w dużych dębowych beczkach.


