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FRANCUSKIE WINA

Nie będzie nadużyciem stwierdzenie,
iż Francja wyznaczała i wyznacza sposób
myślenia o winie na całym świecie.
W karcie win szanującej się restauracji
czy na półkach winnych delikatesów nie
może zabraknąć klasyków z Burgundii czy
z ujścia Żyrondy. Obecnie Francja nie
jest ani
jest
ani największym,
największym, ani
ani najbardziej
najbardziej
pożądanym producentem wina, jednak

zaczynamy nasz katalog od win francuskich, gdyż jest to ojczyzna szampana,
chablis, bordeaux
Bordeaux oraz systemu apelacji
i klasyfikacji win. Bez Francji bylibyśmy
ubożsi o pojęcia terroir, premier cru,
grand cru, cuvée i wiele innych. Bogactwo
stylów, upodobanie niuansów, historia
i doświadczenie to bezsprzeczne zalety
francuskiego wina.

F
Champagne Colin to bardzo
mały producent szampana.
W 1997 roku bracia Richard i Romain Colin opuścili
lokalną spółdzienię, produkującą
bazowe
wina
dla wielkich domów szampańskich, i zaczęli działać na własny rachunek.
Winnicę prowadzą sami. Łącznie obejmuje ona
11 hektarów, z czego 80% to parcele leżące
w apelacjach Premier Cru i Grand Cru. Są specjalistami od chardonnay.
Oto 9 szampanów od braci Colin:

LES PRÔLES ET CHÉTIVINS
EXTRA BRUT BLANC
DE BLANCS

AC 1ER CRU CHAMPAGNE

LA CROIX SAINT-LADRE
EXTRA BRUT BLANC
DE BLANCS

AC 1ER CRU CHAMPAGNE

Szampania

Szampania

Wytrawne, białe, musujące

Wytrawne, białe, musujące

100% chardonnay

100% chardonnay

Colin
W tym rocznikowym szampanie napotykamy aromaty świeżego chleba, orzechów laskowych i tytoniu
podkręcone przez elegancką dębinę. Przechodzą w
suszone figi, karmel i pigwową galaretkę. Wszystko to
otoczone subtelnymi nutami kwiatowymi. W ustach
w kontrze odnajdujemy chrupkość przemieniającą
się w zachwycającą słoność. Na koniec uderza nas
nas kawa i czekolada przywodząc na myśl początkowe aromaty.

8-10°C

LES GRANDES TERRES
BRUT BLANC DE BLANCS

AC GRAND CRU CHAMPAGNE

Colin
Kredowe podłoże spowodowało, że na front wysuwają się aromaty pomarańczy oraz świeże nuty
owoców egzotycznych. W ustach oszałamiająco
świeże. Miąższ pomarańczy miesza się z lukrecją
by końcu wyłoniła się gorzka cytryna. Finisz to dotyk soli, czysty i wyraźny aż do momentu nadejścia pomarańczy. Bardzo intrygujące doznania.

8-10°C

CHEMIN DE ROSES
ROSÉ BRUT

AC 1ER CRU CHAMPAGNE

Szampania

Szampania

Wytrawne, białe, musujące

Wytrawne, różowe, musujące

100% chardonnay

100% pinot noir

Colin
W nosie niezwykle bogaty i złożony aromat obfituje w wosk, miód, dojrzałe owoce i kwiaty pomarańczy. Przechodzi w przepiękny zapach bergamotki, limonki i suszonych owoców. W ustach
ta kombinacja przejdzie w świeżą owocowość lekko
podsypaną solą. Szampan ten tętni i wyróżnia się
świeżością oraz odczuciem dojrzałych owoców.

8-10°C

Colin
Rewię owocowych aromatów otwierają truskawki
z wiśniami nasączanymi brandy. Zostają przykryte
skórą, posypane pieprzem, wyłania się liść mięty,
jest trochę ziaren kakao i aromatycznej suszonej
skórki pomarańczy. Pierwszy łyk eksploduje
na podniebieniu zaskakującym dymem w kombinacji z owocową brandy. Ten głęboki smak jest
wzmocniony przez nuty czekolady i suszonych wiśni,
które zakończone zostaną przez wytrwany finisz z
cynamonem i rabarbarem. Ten oszałamiający szampan sprawdzi się do wyszukanych potraw a jego
zdecydowany charakter oprze się nawet cygarze.

8-10°C

F
EXTRAVERTU
EXTRA DRY

CASTILLE ROSÉ BRUT

AC 1ER CRU CHAMPAGNE

AC 1ER CRU CHAMPAGNE

Szampania

Szampania

Półytrawne, białe, musujące

Wytrawne, różowe, musujące

100% chardonnay

85% chardonnay, 15% pinot noir

Colin

Subtelne wprowadzenie to aromat anyżu i suszonych kwiatów. Następnie docierają do nas nuty drzewne, by wyłoniły się po kolei ciasteczka z cynamonem, marcepan i dojrzała gruszka. W ustach mamy
doskonałą równowagę miedzy poziomem cukru a
słonym i wytrawnym doznaniem. Wysuszone cytrusy
pięknie współgrają z intensywną bergamotką i lekko
kwaśną mirabelką. Na koniec pozostaje nam długo
ciągnący się intensywny smak.

8-10°C

CUVÉE ALLIANCE BRUT

AC CHAMPAGNE

Colin

Głęboki różowy kolor oraz delikatna i kremowa konsystencja. Dominujący smak płatków dzikiej róży, brzoskwini i wiśni. Typowo kobiecy szampan. W ustach świeży i delikatny, z jedwabistym smakiem. Daje żywe
i kwaśne wykończenie w aurze czarnej porzeczki i agrestu.

8-10°C

CUVÉE CASTILLE BRUT
BLANC DE BLANC

AC 1ER CRU CHAMPAGNE

CUVÉE PARALLÈLE EXTRA
BRUT BLANC DE BLANCS

AC 1ER CRU CHAMPAGNE

Szampania

Szampania

Szampania

Wytrawne, białe, musujące

Wytrawne, białe, musujące

Wytrawne, białe, musujące

65% chardonnay, 35% pinot meunier

100% chardonnay

100% chardonnay

Colin
Złotożółty kolor, z bardzo drobnymi pęcherzykami. Rozwijający się aromat świeżego
masła i tytoniu miesza się z nutami cytryny
i herbatników. W ustach świeże, dobrze
zbudowane, o zrównoważonej kwasowości.

6-8ºC

Colin
Czysta, jasnożółta barwa i delikatne, wydobywające się z wdziękiem bąbelki.
W nosie delikatny zapach białych kwiatów
łączy się z nutami owocowymi. Na podniebieniu wyraża się delikatnym smakiem croissanta i masła. Zaskoczy Cię swoją elegancją
i lekkością.

6-8ºC

Colin
Nasz nos zostanie zabrany w podróż po polach
i łąkach. Najpierw uderzy nas zapach dojrzałej
pszenicy i nut świeżego siana, dalej wędrujemy
po krainie pełnej anyżu, bergamotki czy nawet
zielonej herbaty. Dołączą do tego lekka maślaność oraz lekkie westchnienia marcepanu i kandyzowanych cytrusów. W ustach wyraźnie zarysuje
się słony smak z odrobiną lukrecji. Po chwili pojawią się cytrusy. W smaku będzie pozostawać
gorzka pomarańcza i startą skórką cytryny otoczonych lekko goryczkowym drzewnym uczuciem.

8-10°C

F
Domaine Gerard Tremblay to mała, rodzinna winnica położona w Poinchy, w Burgundii.
Gérard Tremblay wraz z żoną Hélène oraz synem Vincentem nadzorują 34 ha winnic. Ich
celem jest oddanie jak najlepiej naturalności
gron chardonnay i terroir swoich parcel. Gerard
żartuje, że jego wina są jak dzieci - każde inne,
ale każde też na swój sposób wyjątkowe. Oto trójka z nich:

PETIT CHABLIS
TREMBLAY

AC PETIT CHABLIS

CHABLIS
CUVĒE HĒLĒNE

AC CHABLIS

CHABLIS 1ER CRU
CÔTE DE LECHET

AC 1ER CRU CHABLIS

Burgundia

Burgundia

Burgundia

Wytrawne, białe

Wytrawne, białe

Wytrawne, białe

100% chardonnay

100% chardonnay

100% chardonnay

Gerard Tremblay

Gerard Tremblay

Gerard Tremblay

Chablis - chyba najbardziej popularne białe
wytrawne wino na świecie – pochodzące
z francuskiej Burgundii i produkowane
z odmiany chardonnay. Ma bladosłomkowy
kolor i mocno cytrusowy bukiet zapachowy.
W smaku wyraziste, mineralne, rześkie,
o dobrze zbalansowanej kwasowości i przyjemnym finiszu.

7-9°C

Cuvée Hélène to wino z francuskiej Burgundii. Nie jest to jednak klasyczne chablis, gdyż
dojrzewa w nowej dębowej beczce przez
3 miesiące. Dzięki temu wino ma złotą barwę
i oleistą strukturę, na początku bukiet jest
delikatnie kwiatowy, dopiero po chwili pojawiają się wyraźne nuty dębowe i maślane.

CÔte de Lechet to mała apelacja we
francuskiej Burgundii. Gerard Tremblay
do produkcji swojego 1er Cru używa gron
z 40-letnich i starszych krzewów. W kieliszku uwidacznia się słomkowożółta barwa,
w nosie szeroka paleta aromatów: brzoskwini,
cytryny, skórki grejpfruta, mięty, świeżych
ziół i anyżu. Na podniebieniu jest soczyste
i przenikliwe, z wyraźnie cytrusowym, acz
dojrzałym finiszem.

10-12°C

10-12°C

F
CHÂTEAU
VILLERAMBERT JULIEN
Winnica Château Villerambert rozciąga
się na powierzchni ponad 100 hektarów
w AOP Minervois. Starorzymskie ślady,
które znaleziono wokół nieruchomości,
pozwalają wierzyć, że pierwsze winorośle w tym miejscu zostały zasadzone
w IV wieku naszej ery. Według archiwów, Château Villerambert posiadał
winnicę już w 1231 roku. Od 1858 roku,
6 pokoleń rodziny Julienów z powodzeniem prowadzi obiekt, który jest
częścią Vignobles Bonfils od 2014 roku.
Winnica składa się z mozaiki terroirów,
nadającym winom mineralny charakter. Położenie - pomiędzy 190 a 260 m
nad poziomem morza - dodatkowo
przyczynia się do uzyskanej świeżości
i złożoności win.

CHÂTEAU VILLERAMBERT
JULIEN - OPÉRA

GRAND CORBIER
Usytuowana w samym sercu regionu
Corbières, niedaleko niewielkiej wioski
Cruscades, winnica skryta jest za murem, który otacza prawie jeden hektar ziemi. Winogrona są rozdrabniane
i miażdżone, a następnie fermentowane w ściśle kontrolowanych temperaturach, z długą maceracją, by uzyskać maksymalną intensywność barwy
i aromatu. Wino dojrzewa w dębowych
beczkach przez 9 do 12 miesięcy.

GRAND CORBIER
RESERVE CORBIERES

MOULIN DE MEYRAN

AOC CÔTES DU RHÔNE

AOC MINERVOIS

AOC CORBIÈRES

Langwedocja

Langwedocja

Rodan

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

45% syrah, 37% grenache,
15% carignan, 3% mourvèdre
Château Villerambert Julien

Grenache, syrah, carignan

70% grenache, 30% syrah

Grand Corbier

Bonfils

Opera zachwyca oko swoją błyszczącą
rubinową szatą. Złożone nuty owocowe
truskawek, malin i jeżyn z nutą przypraw
świadczą o tym, że jest to wino o ogromnym
charakterze. Aksamitne i eleganckie, o doskonałym wyważeniu i wspaniałej owocowej
ekspresji.

Wino zdominowane przez grenache i carignan, dwie uzupełniające się i doskonale
owocowe odmiany winorośli, z domieszką
syrah, która na tej unikalnej żwirowej glebie zawsze osiąga maksymalną dojrzałość,
oferując aromaty przypraw i wyjątkowych
ziół rosnących tylko na garrigue. Kolor tego
częściowo starzonego w beczkach wina jest
bordowy z rubinowymi odblaskami. Aromat
czerwonych jagód i wiśni komplementują
miękkie nuty wanilii i lukrecji. Pełne, zrównoważone, z subtelnymi, eleganckimi taninami, które podbudowują jego wspaniałą
gładkość.

Wino o pięknym rubinowym kolorze.
Klasyczne wino z doliny Rodanu. W zapachu
jest złożone i pełne czerwonych owoców.
W smaku wino tłuste, pełne, z długo utrzymującym się finiszem. Moulin de Meyran będzie
świetny do wszystkich rodzajów pieczonych
mięs i twardych serów.

14-16°C

14-16°C

16-18°C

E
E

HISZPANIA
RÍAS BAIXAS

RIBEIRO SACRA

BIERZO

RIOJA

RIBERA DEL
DUERO

TORO

MONTERREI

NAVARRA

TIERRA
DE LEóN

CONCA DE
BARBERA

CARIÑENA
TERRA
ALTA

TARRAGONA

RUEDA
LA MANCHA

MANCHUELA
VALENCIA

RIBERA DEL
GUADIANA

ALICANTE
VALDEPEÑAS
BULLAS

JEREZ
(SHERRY)

MALAGA

HISZPAŃSKIE WINA
Wydawać by się mogło, że klimat panujący na półwyspie Iberyjskim jest idealny
dla produkcji wina. Prawda nie jest tak
oczywista i jednoznaczna: upały, długie
okresy bezdeszczowe, wiosenne mrozy
oraz położenie winnic w terenach górzystych sprawiają, że - pomimo największego areału winnic - Hiszpania wcale nie jest
największym producentem na świecie.
Hiszpańskie winiarstwo znane nam jest
głównie z Cavy, Riojy oraz wielu ekonomicznych win stołowych. Dziś wybór mamy
znacznie większy: Ribera del Duero,
Toro, Rueda, Bierzo, Priorat, Jumilla,

Rias Baixas – to tylko kilka apelacji,
których znaczenie rośnie z roku na rok.
Dominują wina czerwone, w większości
lokalne szczepy, jak tempranillo, garnacha czy monastrell, ale wina białe choć w mniejszości - również pokazują klasę. Verdejo z Ruedy czy albarino z Rias Baixas są klasą samą w sobie.
Hiszpańską specjalnością jest wprowadzenie na etykiety oznaczenia długości
starzenia win – określenia roble, crianza,
reserva czy gran reserva odnoszą się
do czasu, jaki wino leżakowało w beczce
i butelce, zanim trafiło do sprzedaży.

E
VINICOLA DEL SARRAL SECCIO

Vinicola del Sarral Seccio to średniej wielkości spółdzielnia
winiarska, posiadająca ponad 1000 ha winnic i produkująca
ponad 9 mln litrów cavy i win spokojnych rocznie. Główna piwnica
położona jest w mieście Sarral - sercu apelacji Conca de Barbera w odrestaurowanym 100-letnim budynku o klasycystycznej architekturze. Cava wytwarzana jest tą samą metodą, co szampan - druga
fermentacja, dzięki której wino musuje, zachodzi w butelce. Różni
się od szampana użytymi odmianami winorośli oraz siedliskami
winnic. Białe cavy powstają ze szczepów macabeo i parellada, natomiast do produkcji różowej producent używa ciekawej i autochtonicznej odmiany trepat. Z szerokiej oferty producenta wybraliśmy
dla was dwie etykiety cavy – Portell oraz Villa Clara, o różnym poziomie cukru resztkowego, od skrajnie wytrawnego Brut Nature, przez
Brut i Semi Seco, aż po rzadko spotykane Dulce.

PORTELL BLANCO SEMI DULCE

DO CONCA DE BARBERA

PORTELL TINTO SELECCIÓ

DO CONCA DE BARBERA

Katalonia

Katalonia

Półsłodkie, białe

Wytrawne, czerwone

90% macabeo, 10% parellada

40% tempranillo, 30% cabernet sauvignon, 30% merlot

Vinicola de Sarral Seccio

Vinicola de Sarral Seccio

Niezobowiązujące i proste wino, o jasnosłomkowej barwie z zielonymi refleksami i intensywnych owocowych aromatach, głównie
dojrzałego jabłka, ale też melona i owoców tropikalnych. Na podniebieniu jest soczyste, delikatne, pełne owocu, dobrze zbalansowane,
z wyraźnym słodkim akcentem.

7-9°C

Ma nasyconą rubinową barwę oraz intensywne, świeże nuty owoców
i runa leśnego. Na podniebieniu gładkie, krótkie, lecz szerokie,
z wyraźnie pikantnym posmakiem, o mocnej owocowości i bardzo
delikatnej kwasowości, z okrągłym finiszem.

12-16°C

E
PORTELL CAVA
BRUT NATURE

DO CAVA

PORTELL CAVA
BRUT

DO CAVA

Katalonia

Katalonia

Wytrawne, białe, musujące

Wytrawne, białe, musujące

60% macabeo, 40% parellada

60% macabeo, 40% parellada

Vinicola de Sarral Seccio

Vinicola de Sarral Seccio

Portell Cava Brut Nature to najbardziej wytrawna wersja bąbelków, o czystej, jasnożółtej barwie i wyraźnych aromatach jabłek i cytrusów
oraz delikatnej nucie drożdżowej. Na podniebieniu wyrazista, przyjemnie musująca, o dobrym balansie między kwasowością a owocowością.

6-8°C

PORTELL CAVA
SEMI SEC

DO CAVA

Portell Cava Brut to wytrawne wino o czystej,
jasnożółtej barwie i wyraźnych aromatach jab-łek
i cytrusów oraz nucie kwiatowej. Na podniebieniu dystyngowana i elegancka, o delikatnych
bąbelkach i posmaku ziołowym.

6-8°C

PORTELL CAVA
BRUT ROSADO

DO CAVA

Katalonia

Katalonia

Półwytrawne, białe, musujące

Wytrawne, różowe, musujące

60% macabeo, 40% parellada

100% trepat

Vinicola de Sarral Seccio
Portell Cava Semi Seco to półwytrawne wino
musujące o jasnym, bladożółtym zabarwieniu. Mocno aromatyczne, w nosie dominuje
jabłko i melon. Na podniebieniu dobrze zrównoważone, z każdym łykiem zapewniające świeżość i orzeźwienie.

6-8°C

PORTELL CAVA BRUT NATURE
VINTAGE RESERVA

DO CAVA

Vinicola de Sarral Seccio
Portell Cava Rose Brut to wino o lśniącej i czystej różowej barwie. W nosie mocne aromaty czerwonych owoców, głównie malin. Na podniebieniu bardzo aromatyczne, o mocnym owocowym
smaku i trwałym finiszu.

6-8°C

VILLA CLARA
CAVA DULCE

DO CAVA

Katalonia

Katalonia

Wytrawne, białe, musujące

Słodkie, białe, musujące

65% macabeo, 35% parellada

65% macabeo, 35% parellada

Vinicola de Sarral Seccio
Wino Portell Brut Nature Vintage Reserva dojrzewało w butelce przez 30 miesięcy. Ma jasno
słomkowy kolor z nutami zieleni. W nosie czuć
bardzo przyjemne nuty cytrusów i zielonego
jabłka. Na podniebieniu przyjemnie musuje,
ma orzeźwiający smak i niezwykle długi i zaskakujący finisz.

7-9°C

Vinicola de Sarral Seccio
Villa Clara Cava Dulce to słodkie wino o jasno- złotej barwie i aromatach dojrzałych jabłek,
cytrusów oraz miodu. Na podniebieniu intensywna, miodowa, o delikatnych bąbelkach. Idealna do deserów.

6-8°C

E
Bodegas Paniza to solidna
piwnica z hiszpańskiej Aragonii, produkująca w większości młode, rześkie i nieskomplikowane wina. Winnice
zlokalizowane są w apelacji
DO Cariñena, z których pochodzi szczep carignan. Historia produkcji wina
na tych terenach sięga jeszcze czasów fenickich. Już wówczas odkryto wiele pozytywnych
warunków dla wzrostu winorośli, takich jak jakość gleby i umiarkowany klimat. Producent
gospodaruje na ponad 2500 ha, uprawiając
wiele odmian winorośli (macabeo, chardonnay,
tempranillo, garnache, merlota czy carignan).
W naszej ofercie znajdą Państwo cztery etykiety
od Bodegas Paniza:

COLINA CHARDONNAY

DO CARIÑENA

COLINA GARNACHA

DO CARIÑENA

Aragonia

Aragonia

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

100% chardonnay

100% garnacha

Bodegas Paniza
Colina Chardonnay to białe, wytrawne wino
pochodzące z hiszpańskiej Ar agonii. Powstaje
z gron chardonnay, które dość rzadko występują
w hiszpańskich winnicach. Charakteryzuje się
jasnozłotą barwą, w nosie dominuje mocny
aromat świeżych jabłek oraz majowej, kwiecistej łąki. W smaku delikatne, aksamitne,
z dobrą strukturą i kruchością.

7-10°C

DELICIA MACABEO
SEMI SECO

DO CARIÑENA

Bodegas Paniza
Powstaje z gron Garnacha, w gorącej apelacji
Cariñena. W kieliszku ma żywą, bordową barwę,
z fioletową obwódką. W nosie głównie dojrzałe
owoce, a także wędzona śliwka. Na podniebieniu wino jest pełne, soczyste, mocno owocowe,
z delikatnie zarysowanymi miękkimi taninami
na finiszu.

12-15°C

DELICIA TEMPRANILLO
GARNACHA SEMI SECO

DO CARIÑENA

Aragonia

Aragonia

Półwytrawne, białe

Półwytrawne, czerwone

100% macabeo

60% tempranillo, 40% garnacha

Bodegas Paniza
Delicia Macabeo powstaje z gron popularnego w
Hiszpanii szczepu macabeo. Kolor ma słomkowy, z
zielono-złotymi odcieniami. W nosie wyczuwalne
aromaty zielonych jabłek, ananasa czy migdałów.
W smaku jest delikatne, świeże, podkreślone
umiarkowaną słodyczą i owocowością na finiszu.

7-9°C

Bodegas Paniza
Wino gronowe, czerwone półwytrawne, o ciemnowiśniowej barwie ze złotymi refleksami.
Charakteryzuje się świeżością, solidną strukturą i intensywnym aromatem dojrzałych
owoców, lukrecji i fiołków. W ustach długo utrzymujący się owocowy finisz. Doskonale pasuje do
past i czerwonego mięsa.

14-16°C

E
BODEGAS RAMON RAMOS

Ta mała, siedmiohektarowa winnica powstała
w wyniku małżeństwa dzieci Ezequiela Ramosa lokalnego handlarza winem - i Eduardo Sancheza - drobnego rolnika, uprawiającego winogrona
na sprzedaż dla lokalnych spółdzielni. Dziś winnicą
zarządzają wnuki założycieli. Wino „mają we krwi”
od 3 pokoleń i potrafią wspaniale łączyć tradycje
wyniesione z domu z nowoczesnym podejściem
do winifikacji. Część areału upraw leży w apelacji
DO Rueda, skąd pochodzi aromatyczne verdejo,
natomiast reszta winnic i piwnica usytuowane
są w Venialbo, w apelacji DO Toro. Tempranillo
z tego regionu charakteryzuje się gładkością,
mocno skoncentrowaną owocowością i miękkimi
taninami.

TARDENCUBA VERDEJO

DO RUEDA

TARDENCUBA CRIANZA

DO TORO

Kastylia-Leon

Kastylia-Leon

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

100% verdejo

100% tempranillo (Tinta de Toro)

Bodegas Ramon Ramos
TardenCuba Verdejo to wytrawne, białe wino,
pachnące ziołami, agrestem, brzoskwiniami
i ananasem. W ustach jest bardzo aromatyczne,
świeże, żywe i trwałe. Idealne do picia solo
w upalne dni. Gastronomicznie do dorsza,
morszczuka, soli, a także ryb wędzonych.

7-10°C

TARDENCUBA ROBLE

DO TORO

Bodegas Ramon Ramos
Crianza ma intensywną, wiśniową barwę z granatową obwódką. W nosie wyczuwalne nuty kakao,
likieru i dojrzałych wiśni. Na podniebieniu aksamitne, o pełnej strukturze, lecz nie agresywne,
na finiszu okrągłe z dobrze ułożonymi taninami.
Sprawdzi się w parze z przepiórką, duszoną jagnięciną oraz daniami z grzybów.

16-18°C

VAL NUEVO SELECCION

DO TORO

Kastylia-Leon

Kastylia-Leon

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% tempranillo (Tinta de Toro)

100% tempranillo (Tinta de Toro)

Bodegas Ramon Ramos

Bodegas Ramon Ramos

TardenCuba Roble dojrzewa w małych 225litrowych beczkach z francuskiego dębu przez
6 miesięcy, a następnie 12 miesięcy w butelce.
Ma wiśniowy, błyszczący kolor, pachnie świeżymi
czerwonymi owocami oraz kwiatami. W ustach
świeże, wytrawne, mocno owocowe, o miękkich
i słodkich taninach.

Wino o purpurowym kolorze. W zapachu intensywne aromaty wiśni i jagód. W smaku wino
pełne, mięsiste z przyjemną taniną. Idealne
do steków.

16-18°C

16-18°C

E
BODEGAS ARROYO

Dla rodziny Arroyo wino to pasja zakorzeniona
od pokoleń. W tej stuhektarowej winnicy, położonej w Sotillo de la Ribera, w apelacji DO Ribera
del Duero, dużą wagę przykłada się do pielęgnacji
winorośli. Jak twierdzi Santiago Arroyo, tempranillo - lokalnie zwany tinta del pais - to bardzo
plastyczny i podatny na wpływy terroir szczep
winogron, który za ciężką pracę w winnicy
odwdzięcza się silnie owocowym i głębokim
smakiem wina. Cornesa to ribera w tradycyjnym
stylu, a dzięki dojrzewaniu tylko w beczkach
z dębu amerykańskiego wykazuje duży potencjał
starzenia.

CORNESA CRIANZA

DO RIBERA DEL DUERO

BODEGAS COPABOCA

W winiarni Torrecilla de la Abadesa produkują
najbardziej charakterystyczne wina z oznaczeniem pochodzenia Rueda. Ponad 135 hektarów
winnic na terenie rezerwatu przyrody Riberas
de Castronuño-Vega del Duero, pracują z najwyższym szacunkiem dla środowiska. Wina są
klasyfikowane jako marka naturalna i Producto
Natura 2000. Znajdujący się w miejscowości
Sotillo, kolebce Ribera del Duero, posiadają beczki,
w których robią Roble, Crianza i Reserva w tradycyjnym stylu jednego z najbardziej rozpoznawalnych obszarów winiarskich na świecie.
Zakochaj się w Ribera del Duero i jej niesamowitej
historii związanej z uprawą winorośli z winami
Bodegas Copaboca.

ALEGRA VERDEJO

DO RUEDA

Kastylia-Leon

Rueda

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, białe

100% tempranillo

100% verdejo

Bodegas Arroyo
Crianza w apelacji Ribera del Duero oznacza,
że wino spędziło co najmniej 12 miesięcy leżakując w dębowej beczce. Efekty tego widać w kieliszku: ciemnowiśniowa barwa rozlewa się grubymi
"nogami". W nosie czarne owoce, kumin, wanilia,
kakao i aromaty zwierzęce. W ustach jedwabiste,
o mocnych taninach, bardzo owocowe.

14-16°C

CORNESA RESERVA

DO RIBERA DEL DUERO

Bodegas Copaboca
Alegra Verdejo to białe wino z regionu Rueda.
Wino ma słomkowy kolor, jest mineralne
i chrupiące. Prawdziwy charakter Verdejo
odzwierciedlający terroir: kontynentalny klimat
ze słonecznymi dniami i chłodnymi nocami,
produkuje świeże wina, intensywnie owocowe.
W smaku mineralne z aromatami ziół. Polecane
do ryb i drobiu.

8-10°C

ALEGRA JOVEN

DO RIBERA DEL DUERO

Kastylia-Leon

Ribera del Duero

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% tempranillo

100% tempranillo

Bodegas Arroyo
Cornesa Reserva dojrzewa 2 lata w beczkach
z dębu zarówno francuskiego, jak i amerykańskiego.
W kieliszku oleiste, o barwie ciemnobordowej.
W nosie pełne i bogate, wręcz eklektyczne. Wyczuwalne aromaty: tytoniu, skóry, konfitur, migdałów
i korzennych przypraw. W ustach gęste, aksamitne
mocnymi, złożonymi garbnikami, mineralne, długie, o solidnej strukturze. Należy zdekantować!

18°C

Bodegas Copaboca
Alegra Joven to klasyczne wino ze szczepu Tempranillo z regionu Ribera del Duero. Wino o jasnofioletowym kolorze. Wyczuwalne aromaty fiołka
i jagód. W ustach wino świeże, dobrze zbudowane.
Finisz czysty i żywy. Szczególnie polecane do past
i wieprzowiny

14-16°C

E
FAMILIA MONJE AMESTOY

Familia Monje Amestoy to winnica z apelacji DOC
Rioja o powierzchni 32 ha. Piwnica znajduje się w
miasteczku Elciego. Florentino Martinez Monje –
głowa rodziny – to zapalony pasjonat terroir subregionu Rioja Alavesa. Korzysta zarówno z rodzinnych tradycji produkcji wina, jak i współczesnej
wiedzy enologicznej. Wina Luberri oddają pasję
ich twórcy w każdym kieliszku, co ma również
odzwierciedlenie w wysokich notach winnych
krytyków z całeg o świata.

LAS SALINAS ZURI

DOC RIOJA
La Rioja

Wytrawne, białe
Viura, malvasia
Familia Monje Amestoy
Las Salinas Zuri to białe wino z regionu Rioja.
Ma bladozłoty kolor, aromat owoców i białych
kwiatów oraz świeży, czysty i mocny smak.
Luberri Zuri wykazuje łagodnego i zdecydowanego
ducha, który urzeka swoim smakiem i zapachem.
Podawać do ryb, drobiu i warzyw.

8-10°C

LUBERRI SEIS

LUBERRI BIGA CRIANZA

DOC RIOJA

DOC RIOJA

La Rioja

La Rioja

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% tempranillo

100% tempranillo

Familia Monje Amestoy

Familia Monje Amestoy

Luberri Seis dojrzewa przez 6 m-cy w beczce
z dębu amerykańskiego - wszak nazwa zobowiązuje, "seis" po hiszpańsku znaczy "sześć". Wino
ma ciemnobordową barwę z fioletowymi refleksami, pachnie czerwonymi i czarnymi owocami
z lekką nutą wędzonki. W ustach pełne, dobrze
zbudowane, o dobrym balansie pomiędzy owocowością a posmakiem tanin.

Luberri Biga to nowoczesna Crianza, dojrzewa
przez 12 miesięcy w beczce. Ma intensywną
wiśniową, czystą barwę. W nosie mocny aromat
czerwonych owoców, skóry oraz szlachetnego
drewna. W ustach eleganckie i przyjemne, ma
mocny owocowy posmak. Delikatnie wędzone,
na finiszu aromatyczne zioła i miękkie taniny.

14-16°C

16-18°C

OH! SISTER BLANCO

CASTILLA LA MANCHA

OH! SISTER TINTO

LA RIOJA

Kastylia

Rioja

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

100% verdejo

Tempranillo, garnacha

De Andres Sisters
Nowość od charyzmatycznych sióstr Ruth i Ana Andres, które z powodzeniem podbijają świat wina. Wino
z niekiedy 40-letnich winorośli, fermentowało
w stalowych zbiornikach, by nic nie straciło ze swojej
żywiołowej owocowości. W kieliszku słomkowożółte
zdecydowanie kusi nas egzotycznymi nutami ananasa
i mango, do tego podkręcone jest aromatami soczystej
i słodkiej brzoskwini. W ustach otwiera się powoli. Najpierw przyjemna orzeźwiająca kwasowość by następnie
zaskoczyć nas długim owocowym finiszem. Wino to
pasuje do cięższych i przyprawionych potraw. Wyższa
kwasowość szybko oczyści nasze kubki smakowe.

7-10°C

De Andres Sisters
Oh! Sister Tinto jest czerwonym wytrawnym winem
z sławnego regionu La Rioja w Hiszpanii. Stworzone
przez siostrzany duet Ruth i Ane de Andres. W tym
przypadku sięgnęły po 2 klasyczne odmiany z których
słynie Rioja czyli Tempranillo i Garnacha w równych
proporcjach. Wino po winifikacji z kadziach stalowych
trafia na 4 miesiące do używanych beczek dębowych,
po czym znów wraca do kadzi gdzie dojrzewa kolejne
5 miesięcy sur lie. Efektem jest świeże owocowe wino,
któremu nie brak jednak struktury. Duża pijalność
i interesująca paleta aromatów i smaków.

16-18°C

E
BODEGA LAS VIRTUDES

Bodega Las Virtudes została założona w 1961 r. wraz ze 129 partnerami
w odpowiedzi na potrzebę połączenia sił małych winnic i lokalnych
producentów. Villena od setek lat była krainą win, więc jest to także
kraina winnic. Wiele z tych winnic połączyło się, tworząc Bodega Las
Virtudes, łącząc tradycję i dobrą pracę tego regionu winiarskiego.

BAJEL PIRATA BLANCO

BAJEL PIRATA ROBLE

BAJEL PIRATA TINTO

DO ALICANTE

DO ALICANTE

DO ALICANTE

Alicante

Alicante

Alicante

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% merseguera

100% monastrell

100% monastrell

Bodega Las Virtudes

Bodega Las Virtudes

Bodega Las Virtudes

Wino Bajel Pirata Blanco to wino białe, stworzone z gron szczepu merseguera. Barwa
krystaliczna, przejrzysta, słomkowożółta. Intensywny aromat owoców tropikalnych z nutą
białych kwiatów. W smaku łagodne i dobrze
zbalansowane. Podawać do ryb i drobiu.

8-10°C

Wino Bajel Pirata Roble to wino czerwone,
które spędziło w beczce 4 miesiące, nadając
mu miękkich, zaokrąglonych tanin. Charakterystyczne w smaku czerwone owoce, pozwalają na przyjemny, umiarkowany i soczysty
finisz. Doskonałe do wieprzowiny, dań z grilla.

Wino Bajel Pirata Tinto to wina ze szczepu
Monastrell. Szczep ten ma głęboką nutę
śliwki i lukrecji. Wino bardzo owocowe
w smaku, intensywne z bardzo przyjemnym
finiszem. Doskonałe do wieprzowiny, dań
z grilla i potraw pikantnych.

16-18°C

14-16°C

P
P
PORTUGALIA

VINHO
VERDE

DOURO

BAIRRADA

DÃO

RIBATEJO

PALMERA

ALENTEJO

ALGRAVE

WINA PORTUGALII
Wina produkowane w Portugalii powstają
zazwyczaj z rodzimych szczepów. Charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Portugalscy winiarze bardzo
skorzystali na unijnych subwencjach,
rozsądnie je inwestując w nowe nasadzenia, nowe piwnice i nowoczesną wini-

fikację. Mnogość odmian winorośli oraz
zróżnicowane warunki klimatyczne dają
od niskoalkoholowego, lekko gazowanego vinho verde, przez eleganckie wina
z Alentejo, po rustykalne i długowieczne
wina z Douro. Portugalia to także ojczyzna porto i madery.

P
BACALHÔA

Bacalhôa Vinhos de Portugal to jeden z największych i najbardziej innowacyjnych producentów wina w Portugalii, dzięki połączeniu
z Alianca Vinhos de Portugal, Quinta do Carmo
i Quinta dos Loridos. Winnice zajmują łącznie
1200 ha w siedmiu portugalskich regionach
winiarskich. Dzięki połączeniu różnych tożsamości i tradycji w uprawie winorośli i winifikacji,
wspartych przez najnowszą technologię i wiedzę,
BacalhÔa opracowała przez lata całą gamę win,
które zapewniają jej solidną reputację. Wine
Enthusiast w roku 2015 wyróżnił ich flagowe
Palacio da BacalhÔa Tinto 94 pkt. i zaliczył je do
TOP 100 Wines in the World.

SREBRNY MEDAL
MONDE SELECTION
BRUXELLES
2015

ALIANCA

VINHO VERDE

DOM MARTINHO BIANCO

REGIONAL WINE ALENTEJANO

DOM MARTINHO TINTO

REGIONAL WINE ALENTEJANO

Minho

Alentejo

Alentejo

Półwytrawne, białe

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

30% azal, 30% pedernã,
30% trajadura, 10% loureiro
Alianca

50% roupeiro, 30% antao vaz,
20% arinto
BacalhÔa

50% aragonez, 30% trincadeira,
15% alicante bouschet, 5% cab. sauv.
BacalhÔa

Vinho Verde – czyli zielone wino ze słonecznej Portugalii. Swoją nazwę zawdzięcza
żyznemu - jak na standardy portugalskie regionowi Minho. To delikatne, półwytrawne
wino ma bladosłomkową barwę i silne cytrusowe aromaty. Na podniebieniu jest świeże,
z początku delikatnie kwasowe, z mocno
owocowo-słodkim finiszem.

To wino jest bardzo wyraziste w aromatach
wanilii. Przedstawia czystą i elegancką
świeżość. Zrównoważona kwasowość tego
wina nadaje mu świeżość i wyjątkową równowagę.

Dom Martinho Tinto to druga etykieta
Quinta de Carmo. Ma intensywną bordowowiśniową barwę, w nosie bogactwo
świeżego owocu oraz konfitury z jagód.
Na podniebieniu jest orzeźwiające, świeże,
dobrze zbalansowane, o przyjemnym, owocowym wykończeniu. Pasuje do pieczonego
królika.

10-12°C

16-18°C

6-8°C

P
MOSCATEL
DE SETÚBAL
BACALHÔA

PALACIO DA BACALHÔA

REGIONAL WINE ALENTEJANO

DO SETÚBAL

WINE
ENTHUSIAST
94 PKT.

Setúbal

Alentejo

Słodkie, białe

Wytrawne, czerwone

100 % Moscatel
de Setúbal
BacalhÔa

64% cab. sauv., 28% merlot,
8% petit verdot
BacalhÔa

Moscatel de Setúbal to
owocowe wino, o barwie
topazu i klasycznych słodkich aromatach, jak kwiat
pomarańczy, cytrusy, kandyzowane owoce, herbata
i rodzynki. Na podniebieniu ciężkie, aromatyczne,
z długim finiszem

10-12°C

SERRAS DE AZEITAO
BIANCO

Najlepsza etykieta producenta. Bordoski
kupaż w portugalskim wydaniu, wzmocniony przez 16 m-cy leżakowania w - nomen
omen - francuskiej beczce, oraz dodatkowy rok w piwnicy, już zabutelkowane.
Ma ciemnobordową barwę i gęstą strukturę. W nosie dominują czerwone owoce,
z nutami kawy i orzechów laskowych.
W ustach świeże, trwałe, długie, nieagresywne.

18°C

SERRAS DE AZEITAO
TINTO

REGIONAL PENÍNSULA
DE SETÚBAL

REGIONAL PENÍNSULA
DE SETÚBAL

Península de Setúbal

Península de Setúbal

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

40% fernão pires, 39% verdelho,
21% arinto
Alianca

64% aragonez, 22% touriga nac.,
11% syrah, 3% merlot
Alianca

Wino o jasnosłomkowym kolorze.
W nosie i na podniebieniu świeże, mineralne, z cytrusowymi nutami brzoskwini
i ananasa. Długi i trwały finisz.

Wino o głębokim czerwonym kolorze
prezentujące intensywnie czerwone
i czarne owoce w połączeniu z nutami
dzikich kwiatów. W ustach owocowe aromaty są żywe, nadając temu winu pełny,
miękki, świeży i wytrwały smak.

10-12°C

16-18°C

P
QUINTA DE SOALHEIRO

Winnica założona przez Joăo Antonio Cerderie przy
pomocy jego ojca Antonio. W 1974 Joăo i Antonio
posadzili pierwsze sadzonki Alvarinho w Melgaço.
Melgaço to jeden z dzwięciu mniejszych podregionów, które tworzą słynny region Vinho
Verde DOC. Dziś ich wina Soalheiro wyznaczają
światowy standard dla win ze szczepu Alvarinho.
Soalheiro to nic innego jak „słoneczne miejsce”.
Nazwa wzięła się z korzystnego położenia, gdzie
winorośl rośnie na wysokości od 100 metrów
do 400. Takie usytuowanie, gleba oraz korzystny
klimat powodują dogodne warunki do wzrostu
i osiągnięcia odpowiedniej dojrzałości. Alvarinho
z regionu Melgaco w Portugalii wyróżnia się
piękną owocowością i mineralnym posmakiem
obecnym praktycznie w każdym winie Soalheiro.

SOALHEIRO ALLO LOUREIRO
ALVARINHO 11% IGT

SOALHEIRO ALVARINHO
RESERVA

DOC VINHO VERDE ALVARINHO
Melgaço / Monção
Wytrawne, białe
100% alvarinho
Quinta de Soalheiro

Białe, wytrawne wino o pięknym kolorze dojrzałej skórki
cytryny. W aromacie złożone. Pojawiają się nuty kwiatu
pomarańczy, białego pieprzu dopełnione cytrusami.
Poprzez proces dojrzewania w nowej beczce z francuskiego dębu mamy pełną strukturę z kremowym
ciałem. W ustach odczujemy nuty gruszek, jabłek, moreli.
Pojawią się też nuty chlebowe, słodkie toffi delikatnie
przyprawione dębiną.

5-7°C

SOALHEIRO GRANIT

DOC VINHO VERDE ALVARINHO

Minho

Melgaço / Monção

Półwytrawne, białe

Wytrawne, białe

Alvarinho, loureiro

100% alvarinho

Quinta de Soalheiro
Białe półwytrawne lekkie wino o umiarkowanej zawartości alkoholu. Zestawione ze szczepów – alvarinho
i loureiro. Pierwszy daje nam owocowość i strukturę,
drugi niesie elegancję i mineralność. W kieliszku ukazuje
nam cytrynowy żółty kolor. W ustach pełne tropikalnych
owoców kontrastujących ze świeżą mineralnością.
Świeże, żywe wino z zachowanym balansem przy umiarkowanym poziomie alkoholu.

Quinta de Soalheiro
Wytrawne białe wino z wyraźnym mineralnym charakterem. Kolor to subtelny słomkowy ze złotymi refleksami.
W nosie zdradza nam swój mineralny sznyt wspomagany
nutą białych kwiatów. W ustach to już dotyk zimnego
kamienia skropionego limonką. Bardzo dobrze zbalansowane. Stanowiska położone powyżej 300 m. n. p. m.
Winogrona zbierane ręcznie. Zanim trafiło do butelki,
dojrzewało na osadzie w stalowych kadziach.

3-7°C

3-7°C

SOALHEIRO CLASSICO
ALVARINHO

SOALHEIRO PRAIA
ALVARINHO & LOUREIRO 11,5%

DOC VINHO VERDE
Melgaço / Monção

Minho

Wytrawne, białe

Półwytrawne, białe

100% alvarinho

Alvarinho, loureiro

Quinta de Soalheiro

Wytrawne białe wino o kolorze słomkowym. W nosie
wyczuwamy nuty mineralno-cytrusowe. W ustach zmienia charakter na bardziej owocowy. Owoce tropikalne
podkreślone ożywczą mineralnością. Przyjemna i pełna
struktura. Winogrona do tego wina były zbierane ręcznie,
a po przejściu przez prasę dekantowane przez 24 godziny
w kontrolowanej niskiej temperaturze – wszystko to dla
zachowania owocowego charakteru Alvarinho.

5-7°C

Quinta de Soalheiro

Białe półwytrawne lekkie wino o umiarkowanej zawartości alkoholu. Zestawione ze szczepów – alvarinho
i loureiro. Pierwszy daje nam owocowość i strukturę,
drugi niesie elegancję i mineralność. W kieliszku ukazuje
nam cytrynowy żółty kolor. W ustach pełne tropikalnych
owoców kontrastujących ze świeżą mineralnością.
Świeże, żywe wino z zachowanym balansem przy umiarkowanym poziomie alkoholu.

3-7°C

II
WŁOCHY

TRENTINOALTO ADIGE
FRIULIVENETIA GIULIA

VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA

VENETO

PIEMONTE

EMIGLIA ROMAGNA
MARCHE
TOSCANA
UMBRIA
MOLISE
LAZIO

SARDEGNA

PUGLIA

CAMPANIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

WINA WŁOSKIE
Włochy to obecnie lider w wielu dziedzinach: rocznej produkcji wina, różnorodności szczepów i siedlisk czy pogmatwaniu w przepisach apelacyjnych. Włoskie
wina są modne i rozchwytywane na
całym świecie. Na ten fakt wpływ ma
zapewne, oprócz niezaprzeczalnej jakości wina, popularność włoskiej kuchni
i kultury. Prosecco, Pinot Grigio i Primitivo to bestsellery nie tylko na naszym
rynku. Trudno też przejść obojętnie obok

Barolo, Barbaresco, Chianti, Brunello,
Amarone czy Vernacii. Każdy winoman
- początkujący, jak i zaawansowany,
o guście mniej lub bardziej wytrawnym,
znajdzie odpowiednie włoskie wino dla
siebie, a poszukiwaniom może nie być
końca. Z włoskim winem jest jak z przepisem na ciasto do pizzy, niby to tylko mąka,
woda i drożdże, a w każdym miasteczku
inna pizza – każda najlepsza, oryginalna
i niosąca ze sobą jakąś historię.

I
LO SPARVIERE

Lo Sparviere to 60 ha położonych w Lombardii
nieopodal jeziora Iseo, z czego 30 poświęca się
na uprawę chardonnay i pinot nero. Sercem
winnicy jest wiejska posiadłość z XVI wieku.
W jej piwnicach znajduje się sala z kominkiem,
nad którym zawieszony jest jastrząb. To on widnieje na każdej butelce Lo Sparviere. Właścicielką
winnicy jest Monique Berettta, która dzięki
ogromnemu wysiłkowi i pasji przywróciła to miejsce do świetności. Dziś w tym miejscu wytwarzane są wyśmienite wina musujące Franciacorta.
Lo Sparviere posiada certyfikaty upraw biologicznych.

FRANCIACORTA CUVÉE N.7
BRUT

DOCG

Lombardia
Wytrawne, białe, musujące
100% chardonnay
Lo Sparviere
Lombardzkie wino musujące wytworzone metodą tradycyjną, czyli powtórnej
fermentacji w butelce. Grona szczepu
chardonnay ręcznie zbierane w winnicy
na zboczu o bardzo dobrej ekspozycji
na słońce. 30 miesięcy dojrzewało
na osadzie. Po otwarciu słomianożółte
z delikatnymi i żywo unoszącymi się
ku górze bąbelkami. Charakterystyczny
zapach dla wina dojrzewającego
na osadzie: maślany, orzechowy i dużo
brzoskwini w nosie. W ustach to mineralna chrupkość z długim gładkim finiszem.
Doskonałe jako aperitif, do przystawek
na bazie ryb i średnio dojrzewających
serów.

8°C

STEINHAUS WINHUND

IGT DOLOMITI BIANCO

Górna Adyga
Wytrawne, białe
80% kerner, 15% chardonnay,
5% pinot bianco
Steinhaus
Widhund to po niemiecku chart. Charty
były częstym motywem malarza Albrechta Dürera. Dziś szlak jego imienia przebiega obok winnicy Steinhaus.
Droga ta łączy dwa światy – alpejski
i śródziemnomorski. I taki jest klimat,
w którym powstało to wino. Gorące dnie
i zimne noce. Klimat i i staranna selekcja
winogron sprawiły, że wino jest bardzo
wyraziste, o mocnej żółtej barwie ze złotymi refleksami. Aromaty to białe owoce,
siano otoczone subtelnym kwiatowym
zapachem. Na podniebieniu otwiera się migdałem popartym świeżością
i dobrą kwasowością. Pozostawia uczucie
przyjemnej świeżości. Wino uniwersalne,
do każdego posiłku. Bardzo lubi sery.

11°C

I
FORTEMASSO

Winiąca mieści się w Piemoncie, w słynnej apelacji Langhe. To na tym malowniczo pofałdowanym terenie
uprawia się szczep nebbiolo, z którego powstają potężne barolo. Klimat jest tutaj wyjątkowo korzystny.
Morska bryza wpływa na ochłodzenie w nocy, dzięki czemu zbiór następuje 2 tygodnie później, niż
w innych częściach Langhe. Na 5 ha uprawia się nebbiolo, które posłuży do Barolo DOCG, dodatkowe
3 ha przeznaczone jest na barberę. Z niego powstaje Barbera d'Alba DOC. Wina ForteMasso są cyklicznie
nagradzane w konkursach.

BAROLO CASTELLETTO

DOCG

LANGHE NEBBIOLO

DOC

BARBERA D'ALBA

DOC

Piemont

Piemont

Piemont

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% nebbiolo

100% nebbiolo

100% barbera

ForteMasso
Jedno z najsłynniejszych włoskich win.
Pieczołowity proces produkcji polegał
na wstępnej 10 dniowej fermentacji, później
wino znów macerowało z wytłoczynami, następnie - by wino stało się stabilne - poddane
było fermentacji malolaktycznej. Dojrzewało
30 miesięcy w beczce, by następnie przeleżeć
kolejne 10 miesięcy w butelce, zanim trafiło
na półkę. W efekcie otrzymujemy wino
o świetlistym, rubinowym kolorze z subtelnymi pomarańczowymi przebłyskami. Hojny
bukiet odsłania nuty fiołków, przypraw,
siana i lukrecji. Na podniebieniu jest mocne,
chrupkie i wytrawne. Długi finisz z wyraźną
nutą lukrecji. Potencjał starzenia aż 20
lat. W zależności od wieku pasuje wpierw
do dań z dziczyzny, w miarę starzenia będzie
współgrało z długo dojrzewającymi serami,
a nawet deserową czekoladą.

18°C

ForteMasso
Maceracja i fermentacja trwała krócej, niż
w przypadku barolo. Langhe Nebbiolo
postrzegane jest jako łatwiejszy w odbiorze
kuzyn barolo. W kieliszku widzimy jasny rubinowy kolor z lekkimi fioletowymi przebłyskami. W zapachu dużo malin, wiśni
i śliwek w otoczeniu fiołków. W smaku pełna
harmonia z delikatnie wytrawnym, owocowym finiszem. Łatwo pijalne, na pewno
sprawdzi się doskonale w towarzystwie
białych mięs i średnio-długo dojrzewających serów.

18°C

ForteMasso
Wino z niewielkiej, blisko hektarowej winnicy
w Roddino z dobrym nasłonecznieniem.
Ręcznie zbierane grona fermentowały
i macerowały przez 8 dni. Po fermentacji
malolaktycznej dojrzewało w beczkach
przez rok, a następnie w butelce przez
6 miesięcy. W efekcie otrzymaliśmy wino
o prawie granatowym kolorze z fioletowymi
przebłyskami. W zapachu wyczujemy nuty
róży, jeżyn, czekolady i słodką woń tytoniu.
Wino o pełnym ciele, lekko pikantne na podniebieniu, z długim przyjemnym finiszem.
Wino kulinarnie uniwersalne, ale wskazane
do łagodnych dań z białym mięsem i serów.
Potencjał starzenia od 10 do 15 lat.

18°C

I
NANI RIZZI

Spadkobierca tradycji trwającej trzy pokolenia,
Denis Spagnol, kontynuuje dzieło rozpoczęte
przez swojego dziadka. Winnica położona
w samym sercu regionu Treviso. Przekazywane
z pokolenia na pokolenie doświadczenie i korzystne położenie procentuje doskonałym winem.
Punktem wyjścia dla procesu winifikacji są cenne
winogrona glera ze wzgórza Valdobbiadene.
Musujące wina Nani Rizzi oferowane są w dwóch
liniach: CRU Nani Rizzi oraz DOCG Nani Rizzi.

VALDOBBIADENE PROSECCO
SUPERIORE EXTRA DRY

DOCG VALDOBBIADENE

DOCG VALDOBBIADENE

Treviso

Treviso

Półwytrawne, białe, musujące

Wytrawne, białe, musujące

100% Glera

100% Glera

Nani Rizzi

Nani Rizzi

Wino z samego serca Valdobbiadene w prowincji Treviso. Wytwarzane
w 100% z winogron Glera. Aby osiągnąć najlepszą jakość wina, owoce
są zbierane ręcznie. Wino o żywej słomkowej barwie. Bukiet obfity w
aromaty brzoskwini i kwiatów akacji z delikatnym akcentem płatków
róży. Słodki finisz.

8°C

VALDOBBIADENE PROSECCO
SUPERIORE BRUT

Wytrawne wino musujące o drobnych, trwałych bąbelkach. Barwa
lekko słomkowa. W aromacie delikatne, z nutami kwiatów i owoców
cytrusowych. W ustach pełne, zrównoważone, wyraźnie owocowe o
kremowej fakturze. Doskonałe na aperitif, pasuje też do przystawek,
potraw warzywnych i owoców morza.

8°C

I
PORTA MONTICANO

Wyjątkowa seria Porta Montancino należy od rodziny Zardetto, oddanej uprawie winorośli i produkcji
wina od pokoleń. Uprawa skupia się w prowincji Treviso i okolicach miasteczka Conegliano, które pokrywają niezliczone wzgórza. Nachylenie, odpowiednia gleba i mikroklimat sprawiają, że wina są świeże
i owocowe jak żadne inne.
Porta Monticano zwana też Porta del Leone to jedna z głównych bram prowadząca przez średniowieczne
mury do miasta Conegliano , z którego okolicznych wzgórz pochodzą najlepsze Prosecco na świecie.
Nad bramą góruje potężny skrzydlaty lew, który jest przeobrażeniem Świętego Marka. Jest to zarazem
godło dawnej Republiki Weneckiej, która przed wiekami panowała na morzach. Dziś Prosecco z Conegliano
króluje na każdej imprezie.

PROSECCO BRUT

DOC PROSECCO TREVISO

PROSECCO EXTRA DRY

DOC PROSECCO TREVISO

MILLESIMATO

VINO SPUMANTE

Treviso

Treviso

Veneto

Wytrawne, białe

Półwytrawne, białe

Wytrawne, białe

100% glera

100% glera

50% glera, 30% incrocio manzoni,
10% verdiso, 10% boschera
Porta Monticano

Porta Monticano
Wino o połyskującej, blado słomkowej barwie z jasnymi refleksami. W nosie przeważa
aromat cytryny i świeżych ziół z przyjemnymi
nutami skórki chlebowej. W smaku niezwykle
orzeźwiające, lekkie, z delikatnym musem
pozostawiającym przyjemny finisz. Rewelacyjnie komponuje się z owocami morza lub
daniami kuchni włoskiej.

7-9°C

Porta Monticano
Tradycyjna odmiana prosecco w jasnożółtym, bladym, połyskującym kolorze. Posiada
świeży, owocowy zapach, w którym pojawiają się aromaty jabłka i gruszki z nutami cytrynowymi. Na podniebieniu gładkie
i jednocześnie wytrawne dzięki dobrze zbalansowanej kwasowości. Idealnie pasuje do
owoców morza, makaronów na bazie delikatnych sosów mięsnych i serów.

7-9°C

Musujące wino w blado żółtym, słomkowym odcieniu. W smaku jest świeże i pikantne, z wyraźną nutą żółtych owoców i białych kwiatów. Idealny jako aperitif z przyjaciółmi lub doskonale się komponuje
z deską serów i wędlin.

7-9°C

I
CA'DI RAJO

Producent z doliny rzeki Piava, ze wschodniego
Veneto. Specjalizuje się w produkcji prosecco
i raboso, czerwonej odmiany winogron endemicznej dla tego regionu. W winnicy uprawia się
również grona pinot grigio, sauvigon, manzoni
bianco, merlota i cabernet sauvignon. Jak mawia
Marino Cecchetto, założyciel winnicy: "poszanowanie dla tradycji i historii przez mądrego
i uczciwego człowieka, wsparte innowacyjnością,
przekształci owoce tej ziemi w wysokiej jakości
wina”. Nic dodać, nic ująć.

wine
spectator
85 pkt.

EPSILON MOSCATO
DOLCE

VINO SPUMANTE BIANCO

PROSECCO BRUT
TREVISO

DOC PROSECCO TREVISO

b
meDal
los ngeles iwc
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PROSECCO EXTRA DRY
TREVISO

DOC PROSECCO TREVISO

Veneto

Veneto

Veneto

Słodkie, białe, musujące

Wytrawne, białe, musujące

Półwytrawne, białe, musujące

100% moscato

100% glera

100% glera

Ca'di Rajo
Klejnot dla podniebienia. Słodkie wino
z delikatnym musem w jasnym, perłowym,
bladożółtym kolorze o złocistych refleksach
i wprost zniewalającym, niezwykle świeżym
i intensywnym zapachu. W nosie uderza
bogactwo aromatów kwiatów, owoców tropikalnych, pomarańczy, brzoskwini, szałwii,
miodu i piżma. Na podniebieniu dominuje
mocny aromat winogron moscato, zachowany jest idealny balans między słodyczą
a kwasowością. Wino bardzo przyjemnie
otula język i ma długi, pyszny finisz.

6-8°C

Ca'di Rajo
Prosecco Brut Treviso od Ca’ di Rajo to wytrawne, białe wino musujące, ze szczepu
glera, powstające w okolicach miasta
Treviso. Ma jasnosłomkowy kolor i trwałe,
delikatne bąbelki, pachnie ananasem,
bananem i … chlebem! Na podniebieniu jest
pikantne i świeże, z dobrze zrównoważoną
kwasowością, a na finiszu posmak jabłek
i gruszek.

5-7°C

Ca'di Rajo
Półwytrawne, białe wino musujące, ze szczepu
glera, powstające w okolicach miasta Treviso.
Extra Dry to najbardziej klasyczna wersja
prosecco, łącząca w sobie słodycz i orzeźwienie. Wino ma bladożółtą barwę z zielonymi
refleksami, musuje delikatnie i sprężyście.
Pachnie cytrusami i akacją, w smaku jest
harmonijne i zrównoważone.

5-7°C

I
NINA

IGT MANZONI BIANCO MARCA
TREVIGIANA

NOTTI DI LUNA PIENA –
RABOSO RISERVA

DOC RABOSO PIAVE

Veneto

Veneto

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

100% manzoni

100% raboso piave

Ca’di Rajo

Nina to białe, wytrawne wino z okolic Treviso
w północnych Włoszech, powstające
z rzadkiego szczepu Manzoni. Ma jasnożółtą barwę i mocny aromat ananasa
i moreli. W ustach jest zaskakujące - mineralne,
rustykalne, ziemiste, o dość trwałym, długim
finiszu.

9-11°C

SAUVIGNON BLANC

IGT SAUV. MARCA TREVIGIANA

Ca’di Rajo

Notti di Luna Piena to po włosku pełnia księżyca…
Raboso Riserva to wino o pełni mocy i smaku powstające
z raboso – lokalnego szczepu winogron, uprawianego
w dolinie Piawy. W kieliszku jest ciemnopurpurowe,
pachnie wiśniami, śliwkami, wanilią, cynamonem
i tytoniem. Na podniebieniu jest długie i pełne, o mocnej
strukturze, ciężkich taninach i przyjemnej, łagodnej
kwasowości. Długi finisz zawdzięcza 3–letniemu leżakowaniu w dębowej beczce.

18-20°C

TRAMINER

IGT TRAMINER MARCA TREVIGIANA

Veneto

Veneto

Wytrawne, białe

Wytrawne, białe

100% sauvignon

100% traminer

Ca'di Rajo

Sauvignon od Ca’di Rajo to białe, wytrawne wino
z okolic Treviso w północnych Włoszech.
W kieliszku ukazuje bladosłomkowy kolor
z zielonkawymi refleksami, w nosie natomiast złożone aromaty różowego grejpfruta, ananasa, żółtej papryki i liści pomidora.
W smaku intensywne, tłuste, zrównoważone,
z długim finiszem.

7-9°C

CHARDONNAY

DOC VENEZIA

CONCOURS MONDIAL
DE BRUXELLE
2014

Ca'di Rajo

Ma jasnozłotą barwę i intensywny aromat owoców
tropikalnych - głównie moreli - i płatków róży.
W ustach jest świeże, subtelne, pełne, o posmaku
słodkich cytrusów.

7-9°C

CABERNET SAUVIGNON

IGT MARCA TREVIGIANA

Veneto

Veneto

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

100% chardonnay

100% cabernet sauvignon

Ca'di Rajo
Wino złożone, eleganckie z wyraźnymi nutami
owoców tropikalnych, cytrusów, a także migdałów.
W strukturze wino ze średnią kwasowością.

7-9°C

Ca'di Rajo

Czerwone wytrawne wino Ca di Rajo z regionu
Veneto powstało ze szczepu cabernet sauvignon.
W kieliszku ukazuje się głęboki rubinowy kolor
z odcieniami granatu. Nos mocno owocowy:
jagody, truskawki i maliny, przełamany lukrecją.
W smaku pełne, o dobrej, acz lekkiej strukturze,
z owocowym finiszem

14-16°C

I
W roku 1928 była to mała,
rodzinna winnica, sprzedająca
proste, lokalne wina z regionu
Veneto, tylko w beczkach i gąsiorach. Od tamtej pory dużo
się zmieniło… Dziś to jeden
z liderów na włoskim rynku, zarówno pod względem
ilości produkowanego wina, jakości, jak i bogactwa
etykiet w swoim portfolio. Botter ma winnice w macierzystym Veneto, ale też w Piemoncie, Apulii, Abruzji,
Toskanii czy na Sycylii. Niezaprzeczalnym pozytywem,
pomimo tak olbrzymiej skali produkcji, jest obsesyjna
wręcz dbałość o jakość win, nawet tych najbardziej podstawowych i prostych, potwierdzona licznymi certyfikatami i nagrodami.

PROSECCO BORGO
DEL COL ALTO

DOC PROSECCO

GRAN PASSIONE

IGT VENETO

Veneto

Veneto

Półwytrawne, białe, musujące

Półwytrawne, czerwone

100% glera

60% merlot, 40% corvina

Casa Vinicola Botter
Prosecco - najsłynniejsze włoskie bąbelki wytwarzane są metodą Charmata z winogron
szczepu glera. Wino o słomkowej barwie
i delikatnym owocowym nosie. Na podniebieniu jest dobrze zbalansowane, z łagodną
kwasowością i przyjemnymi bąbelkami. Soczyste
i orzeźwiające.

5-7°C

PRIMITIVO DI MANDURIA
KOINÉ

DOC PRIMITIVO DI MANDURIA

Casa Vinicola Botter
Gran Passione powstaje z podsuszanych
winogron merlot i corvina. Ma głęboki fioletowy kolor, pachnie śliwkami, wiśniami
i rodzynkami. W ustach nuty kakao, kawy, czekolady i wanilii. Dzięki dojrzewaniu w dębowej beczce przez 9 miesięcy ma solidną strukturę
i miękkie taniny.

16-18°C

CALDONEGA PROSECCO
SPUMANTE EXTRA DRY
MILLESIMATO DOC

Apulia

Wenecja Euganejska

Wytrawne, czerwone

Półwytrawne, białe, musujące

100% primitivo

100% glera

Casa Vinicola Botter

Caldonega

Koiné ma soczyście fioletową barwę. Eksplozja
owocu, zarówno w nosie jak i na podniebieniu.
Smaki wręcz konfiturowe, intensywne, podkreślone stosunkowo wysoką zawartością alkoholu, przy niskiej kwasowości i miękkich taninach.

18-20°C

Słomkowo żółte wino ze złotymi refleksami.
Posiada piękny bukiet z nutami owocowymi.
W ustach przyjemnie świeże, z elegancką i zrównoważoną kwasowością. Doskonałe jako aperitif,
ale pasuje także do lekkich potraw typu chude
ryby, sałatki i owoce morze. Podawać mocno
schłodzone.

6-8°C

I
Rodzina De Stefani wywodzi się z Refrontolo, niewielkiego, górzystego miasteczka w regionie Veneto
we Włoszech, na co wskazują oficjalne dokumenty
z 1624 roku. W drugiej połowie 1800 roku założyciel winnicy - Valeriano De Stefani odkrył najlepszą
glebę, w której zasadził winorośl w posiadłości
Colvedrame w Refrontolo, na wzgórzach pomiędzy Conegliano
i Valdobiadene, na północ od Wenecji. Dzisiaj Alessandro de Stefani, czwarte pokolenie, stworzył międzynarodową sieć dystrybucji,
z roczną produkcją ograniczoną do 3 milionów butelek ze 100 akrów
winorośli z winami polecanymi w światowych przewodnikach dla
miłośników wina. Filozofię innowacyjnej marki DS można zawrzeć
w trzech hasłach: świetny stosunek jakości do ceny, nowoczesny
design opakowań oraz wyjątkowy smak, któremu trudno się oprzeć.

DS MEDIUM DRY
WHITE

DS MEDIUM SWEET
WHITE

DS MEDIUM SWEET
RED

Veneto

Veneto

Veneto

Półwytrawne, białe

Półsłodkie, białe

Półsłodkie, czerwone

Chardonnay, sauvignon blanc

Chardonnay, sauvignon blanc

Merlot, cabernet sauvignon

De Stefani
Wino o słomkowożółtym kolorze z miedzianymi refleksami. Wyraźnie wyczuwalne
aromaty owoców cytrusowych. Na finiszu
lekko orzechowe z wyczuwalnym smakiem
prażonych migdałów. Idealne do przystawek
i dań rybnych.

8-10°C

De Stefani
Wino o uwodzicielskim bladożółtym kolorze.
W zapachu aromaty jaśminu, brzoskwini
i mięty. Pobudzający pikantny posmak
z doskonale zrównoważoną mineralnością.
Doskonałe do szparagów, jajek faszerowanych i ryb.

8-10°C

De Stefani
Wino o głębokim rubinowym kolorze. Bardzo
dobrze zbalansowane ze złożonym bukietem.
Wyraźnie wyczuwalne aromaty suszonych
owoców, śliwek z jedwabistą taniną. Doskonałe do delikatnych past, a także do grillowanego mięsa.

16-18°C

I
ORLANDI CONTUCCI
PONNO

Winnica znajduje się w regionie Abruzja. Winorośl posadzona jest na zboczach opadających ku
rzece Vomano. Położenie, 2 km od morza i 20 km
od łańcucha górskiego, powoduje że klimat jest
bardzo korzystny do upraw. Na parcelach mamy
nasadzenia Chardonnay, Cabernet Sauvignon
oraz Sauvignon Blanc. Jednak najważniejszą
odmianą tutaj jest Montepulciano d'Abruzzo.
Wina są bardzo dobrze zbalansowane i mogą
konkurować z innymi włoskimi winami.

PECORINO SUPERIORE

DOC ABRUZZO
Abruzja

Wytrawne, białe
100% pecorino
Orlandi Contucci Ponno

Stuprocentowe Pecorino lubiące chłodniejszy, ale wciąż
łagodny klimat. Nazwa swą bierze od słowa „pecuri”
- w lokalnym dialekcie oznaczającego owcę. Winogrona pochodzą z winnicy nieopodal Chieti - jednego
z głównych miast regionu. Wino o mocnym żółtym
kolorze, o aromacie przypraw i jabłka renety. Na podniebieniu przyjemna orzeźwiająca kwasowość. Odświeżające wino do każdego posiłku, a w szczególności
do serów z niebieską pleśnią czy zapiekanki ziemniaczanej.

8-10°C

COLLE DELLA CORTE

DOC TREBBIANO D'ABRUZZO SUP.

ADRIO

DOC TREBBIANO D'ABRUZZO

Abruzja

Abruzja

Wytrawne, białe

Wytrawne, białe

90% trebbiano, 10% passerina

100% trebbiano

Orlandi Contucci Ponno

Wino trafia w gust klientów poszukujących świeżego
i pijalnego wina o podwyższonym standardzie. Dodane
oznaczenie Superiore wiąże się z ograniczeniem ilości
produkcji z hektara oraz szczególnym dbaniem o jakość winogron, dlatego podczas zbiorów sprawdza się
je dwukrotnie. Słomkowy jasny kolor z zielonkawymi
refleksami. Zapach to przede wszystkim świeże zielone
jabłko i dojrzałe letnie owoce. Świetne w odbiorze wino
ze słonym mineralnym posmakiem i owocowym finiszem.
Nieformalne wino idealnie sprawdzi się, by odświeżyć
smak między posiłkami.

8-10°C

LA REGIA SPECULA

DOCG MONTEPULCIANO D'ABRUZZO

Orlandi Contucci Ponno

To codzienne wino stołowe spełnia oczekiwania wymagających klientów i pozwala się nim cieszyć przy każdym
posiłku. Zrobione z ręcznie zbieranych gron trebbiano,
fermentowało w stalowych zbiornikach. Dojrzewało
na osadzie drożdżowym przez pół roku. Wino o słomkowym kolorze, z mocno dającymi się wyczuć owocowymi aromatami. W ustach ponownie owocowe, lecz
przełamane słonym posmakiem. Uniwersalne, można
zestawiać ze wszystkimi przystawkami, daniami na bazie
sosu pomidorowego, zawiesistych zup czy wszelkich ryb.

8-10°C

RUBIOLO

DOC MONTEPULCIANO D'ABRUZZO

Abruzja

Abruzja

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% montepulciano

100% montepulciano

Orlandi Contucci Ponno

Orlandi Contucci Ponno

Wywodzi z pomysłu, by odtworzyć charakter dawnego
montepulciano. Przez ograniczenie ilości i wydłużenie
czasu produkcji powstało wino wspaniale delikatne
i gładkie. Grona zbierane są na początku października
z działki o podwyższonych standardach. Poddane zostało fermentacji malolaktycznej. Dojrzewało w beczce
przez 12 miesięcy, a następnie przez kolejnych 6, zanim
trafiło na półkę. Kolor dojrzałego pomidora z różowymi
odceniami. Kusi owocowym i lekkim zapachem. Dobrze
zbudowane, czuć kwaśne wiśnie i czerwone owoce.
Kończy się miękkimi taninami. Współgra z czerwonym
mięsem, dzikim ptactwem i serami dojrzewającymi.

Producentom przyświecała idea, by stworzyć wino
stołowe o podwyższonej jakości dla klienta bez wyrobionego podniebienia, poszukującego wina łatwego
w piciu, ale wciąż posiadającego charakter i wysoką
jakość. Grona zbierane są ręcznie, a po fermentacji część
umieszcza się w średniej wielkości beczkach, a część
w stalowych zbiornikach. Piękny czerwono-purpurowy
kolor zdradza aromaty dojrzałych czerwonych owoców.
Na podniebieniu krągłe z miękkimi taninami. Sprawdzi się
doskonale z takimi daniami jak pieczone mięsa,
zapiekanki, dojrzewające sery.

16-18°C

16-18°C

I

Od 1760 do początku XX wieku rodzina Fusco
była rodziną rolników, którzy chcieli zmierzyć się
z trudnym terenem pagórkowatym starożytnego
Samnium. Okazja, by zostać winiarzami, pojawiła
się w okresie faszystowskim we Włoszech w oryginalnych okolicznościach, które zawsze były
przekazywane z uśmiechem w rodzinie. Dziadek

GUERRIERO FALANGHINA
BENEVENTANO IGP

Barbato, emigrant z Brazylii, wysyłał pieniądze
do swojej rodziny wraz z wiadomościami na jego
temat. Pośrednim adresatem listu było Potestà
di Torrecuso, wówczas bardzo małe wiejskie centrum, w którym tylko nieliczni, a w większości
mężczyźni z instytucji, byli w stanie czytać i pisać.
Po latach tej korespondencji pewnego pięknego
dnia Barbato ogłosił swój powrót do Torrecuso
na następny miesiąc. Faktem jest, że na tych
3 hektarach dzikich wzgórz wspaniale wystawionych na słońce, naturalnie nadających się do uprawy winorośli, historia „Il Poggio” rozpoczęła się
od założenia winnic Aglianico.

GUERRIERO AGLIANICO
BENEVENTANO IGP

Campania

Campania

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

100% falanghina

100% aglianico

Il Poggio

Il Poggio

Wino o jasnożółtym kolorze z odcieniami złota. Wyraźnie
wyczuwalne nuty owoców tropikalnych takich jak ananas czy
melon. W smaku bogate i zrównoważone. Idealne połączenie kwasowości i gładkości. Doskonałe do owoców morza
i wędzonego łososia.

Wino o rubinowym kolorze z fioletowymi refleksami. Złożone
aromaty czarnych i czerwonych owoców a nuty korzenne
nadają temu winu złożony charakter. Na podniebieniu przyjemne, miękki i aksamitne. Idealne do dań mięsnych, zwłaszcza
grillowanych.

10-12°C

16-18°C

FALANGHINA DEL SANNIO

DOP

AGLIANICO SANNIO

DOP

Campania

Campania

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

100% falanghina

100% aglianico

Il Poggio
Wino o jasnożółtym kolorze z zielonymi refleksami. Wyczuwalne
aromaty zielonego jabłka i czarnego bzu. W smaku świeże
i miękkie, dzięki małej kwasowości i doskonałemu wykończeniu na podniebieniu. Idealnie komponuje się z typowymi
potrawami kuchni śródziemnomorskiej.

8-10°C

FIANO SANNIO

DOP

Campania
Wytrawne, białe
100% fiano
Il Poggio
Wino o jasnożółtej barwie z zielonymi refleksami. Wyraźnie wyczuwalne aromaty dojrzałych owoców cytrusowych oraz dzikich
kwiatów. W smaku przyjemne, miękkie o średniej kwasowości.
Idealne do owoców morza a także delikatnych serów.

8-10°C

Il Poggio
Wino o purpurowym kolorze z rubinowymi refleksami. Wyraźnie
wyczuwalne aromaty dojrzałych czerwonych owoców, przeplatające się z nutami wanilii i lekkiego dymu nadanego przez
starzenie w beczce. Idealne do past a także do dań mięsnych.

16-18°C

I
TAGARO

Masseria Tagaro to firma z zaawansowanymi
technologiami, które pomagają zachować jakość
w odniesieniu do tradycji trwającej od trzech
pokoleń winiarzy. Winnica znajduje się pomiędzy
dwoma morzami Adriatyckim i Jońskim, na wzgórzu na wysokości 450 m n.p.m, gdzie delikatne
powietrze i świeża bryza znoszą letnie upały,
a winogrona dojrzewają w idealnym dla tamtego
regionu klimacie.

PASSO DEL SUD
APPASSIMENTO EDIZIONE

PUGLIA IGP

PASSO DEL SUD
APPASSIMENTO

PUGLIA IGP

Apulia, 300m n.p.m.

Apulia

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

40% nero di Troia, 30% primitivo,
30% merlot
Passo Del Sud

30% primitivo, 30% negroamaro,
20% nero di Troia, 20% merlot
Passo Del Sud

Jasnobrązowe, rubinowe czerwone wino.
Charakteryzuje się intensywnym zapachem
dojrzałych śliwek, wiśni i czarnej porzeczki.
W smaku wyczuwalne nuty przypraw, kakao
i wanilii. Pełne, miękkie, o harmonijnym,
słodkim, owocowym smaku i krągłej strukturze. Świetnie komponuje się z pieczonym
czerwonym mięsem, głównym daniem
z ragout i serami. Przed podaniem należy
zdekantować.

18-20°C

Wybitne czerwone wino o intensywnej
czerwieni z fioletowymi refleksami. Ma
mocny smak czerwonych owoców: jeżyn,
jagód i czarnej porzeczki oraz przypieczonych przypraw. Jest miękkie, aksamitne i
ma wspaniały, długi finisz. Doskonale komponuje się z pieczonym czerwonym mięsem
i pieczoną cielęciną, wędlinami i lekko
przyprawionymi serami. Wino należy dekantować przed podaniem.

18°C

PASSO DEL SUD
NEGROAMARO / PRIMITIVO

PUGLIA IGP
Apulia

Wytrawne, czerwone
84% negroamaro, 16% primitivo
Passo Del Sud
Wyraziste wino w kolorze głębokiej czerwieni
z rubinowymi refleksami. Ma intensywny
smak z delikatnymi nutami czerwonych
owoców i przypraw. Jest miękkie, krągłe,
ze słodkimi i dobrze zbalansowanymi taninami. Idealne do czerwonych pieczonych mięs,
wędlin i serów. Należy zdekantować przed
podaniem.

18-20°C

I
PASSO DEL SUD
PRIMITIVO

PUGLIA IGP

PASSO DEL SUD
NERO DI TROIA

PUGLIA IGP

Apulia

Apulia

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% primitivo

100% nero di Troia

Passo Del Sud

Passo Del Sud

Złożone, nowocześnie zrobione primitivo
z wyczuwalnymi czarnymi owocami jeżyn
i borówek. W smaku lekka, miękka tanina, nadaje temu winu charakteru wina
doskonałego w swojej prostocie. Idealne
do czerwonych mięs a także czekolady.

Wyraźne wyczuwalne nuty czerwonych
owoców wiśni w rumie, a także kwiatów
róży. Przyjemna, miękka tanina daje
poczucie wina klasycznego, bardzo
owocowego. Doskonałe do czerwonych
grillowanych mięs i warzyw.

18°C

18°C

PASSO DEL SUD
CHARDONNAY

TAGARO MUSO ROSSO
COLECTION

PUGLIA IGP

PUGLIA IGP

Apulia, Locorotondo

Apulia, Manduria

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

100% chardonnay

100% primitivo

Passo Del Sud

Tagaro

Białe wytrawne wino zrobione w całości
ze szczepu chardonnay. Pochodzi z regionu Locorotondo, w którym mieści się
miasto o tej samej nazwie. Jak w większości miast w Apulii wszystkie budynki
są koloru białego. Winnice położone są
500 metrów ponad poziomem morza
i mają dobre nasłonecznie. Krzewy zostały posadzone 20 lat temu na gliniano-wapiennej glebie. Po procesie winifikacji w niskiej i kontrolowanej, stałej
temperaturze wino dojrzewa 3 miesiące,
a następnie trafia do butelek. Po nalaniu
do kieliszka ukazuje nam żółtą barwę
z zielonymi refleksami. W nosie jest pełne
owoców i elegancji. Na podniebieniu
zachwyca świeżością z długo pozostającym posmakiem owoców.

6-8°C

Czerwone wytrawne wino powstałe
z gron szczepu primitivo. Grona użyte
do produkcji tego wina, zostały zerwane
z krzewów mających pomiędzy 25 a 50 lat
i posadzonych na gliniasto-wapiennych
glebach. Wydajność zbiorów w tym regionie wynosi między 9 a 13 ton z hektara.
Maceracja trwa dwie doby i odbywa się
w temperaturze 4 – 5 stopni Celsjusza.
Po procesie mało-laktycznej fermentacji
wino umieszczane jest w beczkach z francuskiego dębu, gdzie spędza 4 miesiące
zostaje rozlane do butelek. Wino ma
wyraźny czerwony kolor z rubinowymi
przebłyskami. Aromat jest pełny dojrzałych czerwonych owoców wymieszanych z nutą przypraw. Zostawia
miękki i przyjemny finisz.

18°C

I
ANGELO ROCCA E FIGLI

Początki firmy sięgają końca XIX kiedy Francesco
Rocca zajmował się sprzedażą wina w ogromnych
zbiornikach. W 1960 zakupiono pierwszą linię
do butelkowania wina i od tego momentu zaczyna się właściwa historia firmy Rocca. W rękach
firmy są dwie działki osiągające 100 ha. Mieszczą
się w okolicach Levarano, w sercu Półwyspu
Salentyńskiego, na których skupia się uprawa
szczepów autochtonicznych tj. Primitivo, Nero
di Troia i Negroamaro. Rocca Vini łączy wielopokoleniową wiedzę z nowoczesną technologią
by sprostać rosnącym wymaganiom klientów.
W naszej ofercie są 4 wina z tej winnicy.

CORTE BALDA VERDECA

IGT PUGLIA

CORTE BALDA PRIMITIVO

IGT SALENTO

Apulia

Apulia

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

100% verdeca

100% primitivo

Rocca Vini
Słomkowe, delikatne białe wino. Zrobione
z odmiany verdeca del Salento. W nosie wyczuwamy świeże owocowe aromaty grejpfruta, brzoskwini i gruszki. W ustach przyjemnie
rozlewający się ananas zbalansowany lekką
kwasowością. Finisz umiarkowanie długi i owocowy. Zalecane to potraw z drobiu, duszonych
ryb, lekkich makaronów i sałatek

8-10°C

CORTE BALDA NEGROAMARO

IGT PUGLIA
Apulia

Rocca Vini
Wytrawne, czerwone wino ze szczepu primitivo.
W nosie czujemy intensywne zapachy czerwonych
owoców, mogą pojawić się nuty pieprzu i anyżu.
W ustach bardzo krągłe i ma smak dojrzałych
czerwonych owoców. Na końcu przyjemne słodkie taniny.

16-20°C

CORTE BALDA
NERO DI TROIA

IGT PUGLIA
Apulia

Wytrawne, czerwone

Wytrawne, czerwone

100% negroamaro

100% nero di Troia

Rocca Vini

Rocca Vini

Ciemnorubinowe wino z fioletowymi refleksami. Odmianę negroamaro uprawia się głównie
w południowych Włoszech na obszarze Półwyspu
Salentyńskiego. W zapachu wyraźnie czuć czarne
owoce jak jagody, jeżyny czy suszona śliwka.
W ustach średniej budowy, ale za to bardzo
dobrze zrównoważone. Niezobowiązujące wino
do posiłków takich jak: grillowany kurcza, pizza,
szarpana wieprzowina czy azjatyckie teriyaki.

Czerwone wino powstałe z odmiany nero di Troia
uprawianej w Apulii w winnicach prowadzonych
starożytną metodą alberello. Jedna z odmian
o wybijających się na pierwszy plan aromatach
kwiatowych. W nosie czujemy zapachy kwiatów takich jak fiołki czy róże. W ustach krągłe
ze sporą taniną. Sprawdzi się do pieczonych mięs,
dziczyzny czy do dobrze znanych, ale ciężkich
dań kuchni polskiej.

15-20°C

16-20°C

D
D

SAALE UNSTRUT

AHR

RHEINHESSEN
HESSICHE BERGSTRASSE
RHEINGAU

MITTELRHEIN

MOSELSAARRUWER

FRANKEN
NAHE
PFALZ
WURTTEMBERG
BADEN

WURTTEMBERG

WINA NIEMIECKIE
Niemcy to przede wszystkim ojczyzna rieslinga, uznawanego przez sommelierów i znawców za najszlachetniejszą białą odmianę winogron. Większość
winnic leży wzdłuż Renu i Mozeli na zachodzie Niemiec, wyjątkiem jest Frankonia.
Problemy, jakie dziś napotyka niemieckie
winiarstwo, to zła sława miernych, słodkawych win zalewających rynki europejskie w latach 90. XX wieku oraz archaiczny i dość skomplikowany dla konsumenta sposób opisywania wina na etykiecie. Z pewnością jednak znajdziemy
w Niemczech olbrzymią różnorodność
interpretacji win białych oraz ciekawe
krzyżówki winorośli, co dla poszukujących winomaniaków może być długą
i niekończącą się przygodą.

NIEMCY
SACHEN

D
LOUIS GUNTRUM

Rodzina Guntrum od 1648 roku gospodaruje na
stromych zboczach Renu, w okolicach miejscowości Wörrstadt. Louis Konstantin Guntrum to
przedstawiciel 11 pokolenia władającego rodzinnymi winnicami. Czasy świetności tego regionu to
kadencja jego pradziada Ludwika. Na przełomie
XIX i XX wieku ceny rieslingów z Rheinhessen
sięgały wartości czerwonych bordeaux Grand
Cru Classe. Dziś Louis Kontantin godzi tradycję z
wymogami współczesnego rynku. Dzięki dobrej
znajomości swoich winnic selekcjonuje winogrona - w zależności od siedliska - tak, aby oddać
wielkość rieslinga, co przekłada się na różne interpretacje tego królewskiego szczepu na każdą
kieszeń.

ZOWY MEDAL

WINE CHALLENGE

2010

LOUIS DRY RIESLING

QUALITÄTSWEIN B. A.
RHEINHESSEN

GUNTRUM RIESLING
ROYAL BLUE

LANDWEIN

LOUIS GUNTRUM
GEWÜRZTRAMINER

QUALITÄTSWEIN B. A.
RHEINHESSEN

Hesja Nadreńska

Hesja Nadreńska

Hesja Nadreńska

Wytrawne, białe

Półwytrawne, białe

Wytrawne, białe

100% riesling

100% riesling

100% gewürztraminer

Louis Konstantin Guntrum

Louis Konstantin Guntrum

Louis Konstantin Guntrum

Louis Dry Riesling to klasyczne wino z Rheinhessen (Hesja Nadreńska). Wyjątkowa kompozycja gleby - czerwony piaskowiec i ziemie kredowo-gliniaste - daje mineralność,
głębokość i owocowy charakter. Pachnie
delikatnie brzoskwiniami, morelami i gruszkami, w ustach imponuje dobrą równowagą
i trwałym finiszem

7-9°C

Najbardziej klasyczna propozycja dla wielbicieli białych, niemieckich, półwytrawnych
win. Niski poziom alkoholu (9,5%), dość wysoka zawartość cukru resztkowego (27,5 g/l)
oraz zrównoważona kwasowość daje nam
wino, w którym niczego nie brakuje i niczego
nie ma za dużo.

8-10°C

To nietypowy gewürztraminer - mocno wytrawny. Ma złotą barwę i ciekawy aromat
nektarynek, grejpfrutów i cytryn. Na podniebieniu z początku zamknięte, ostre, mineralne, z czasem bardziej owocowe, z delikatnie miodowym finiszem.

7-9°C

D

GUNTRUM OPPENHEIMER
RIESLING FEINHERB

QUALITÄTSWEIN B. A.
RHEINHESSEN

GUNTRUM NIERSTEINER
RIESLING TROCKEN

QUALITÄTSWEIN B. A.
RHEINHESSEN

GUNTRUM PINOT NOIR
TROCKEN

QUALITÄTSWEIN B. A.
RHEINHESSEN

Hesja Nadreńska

Hesja Nadreńska

Hesja Nadreńska

Półwytrawne, białe

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

100% riesling

100% riesling

100% pinot noir

Louis Konstantin Guntrum

Louis Konstantin Guntrum

Louis Konstantin Guntrum

Wyjątkowe wino produkowane z rieslingów
uprawianych w okolicach Oppenheim. Region
ten charakteryzuję się lessowym i gliniastym
podłożem idealnym do uprawy tego szczepu.
Wino bardzo aromatyczne, główne nuty to
brzoskwinia, przełamana lekką i harmonijną kwaskową nutą białych i czerwonych
jabłek. Dobrze zbudowane wino, orzeźwiające
i pełne wdzięku.

8-10°C

Wino bardzo dobrze zbalansowane, o harmonijnej strukturze. Winogrona wykorzystane
do produkcji tego wina uprawiane w regionie
Niersteiner z wyjątkową i finezyjną starannością, a wyjątkowe podłoże - czerwony
piaskowiec - nadają mu wyjątkowy, owocowy
charakter. Wino pełne, soczyste, orzeźwiające.

8-10°C

Wytrawne czerwone wino ze szczepu Pinot
Noir o wyjątkowym kolorze z rubinowymi
refleksami. Dobrze zbudowane jego delikatne
taniny wyjątkowo harmonijnie współgrają
z owocowymi nutami owoców wiśni i słodkich
malin. Jego aromaty są bardzo trwałe i długo
utrzymują swój charakter na podniebieniu.
Idealne wino do dań pikantnych, dziczyzny
i pieczeni.

16-18°C

AUS
AUSTRALIA
QUEENSLAND
WESTERN
AUSTRALIA

NEW SOUTH
WALES
SOUTH
AUSTRALIA

VICTORIA

WINA Z AUSTRALII

TASMANIA

Ojcem chrzestnym australijskiego winiarstwa jest Szkot James Busby. Zabrał on
ze sobą do Australii kilkaset sadzonek
różnych odmian winogron i zasadził
je w Ogrodzie Botanicznym w Sydney.
Zaszczepki z tych sadzonek rozprowadzono po całym kraju. Dzięki żyznym glebom i dobremu nasłonecznieniu rozkwitła produkcja wina. Od 30 lat winiarstwo w Australii rozwija się bardzo dynamicznie, przybywa producentów wina,

BYRNE
BYRNE
CHARDONNAY
CHARDONNAY

South Australia
South Australia
Wytrawne, białe
Wytrawne, białe
100% chardonnay
100% chardonnay
Byrne Wines
Byrne Wines

WINE
SHOWCASE
91 PKT.

Posiada bladocytrynowy kolor z odcieniami zielePosiada
bladocytrynowy
kolor z odcieniami
ni i ujmujące
w zapachu dojrzałe
tropikalne zieleni
owoce
ioraz
ujmujące
w zapachu
dojrzałe
tropikalne
owoce
nuty wanilii.
W ustach
łagodne,
pełne dojrzaoraz
wanilii.i owoców
W ustachcytrusowych.
łagodne, pełne
dojrzałych nuty
brzoskwiń
Smak
podłych
brzoskwiń
cytrusowych. Smak podkreśla
kremowai owoców
nuta i wanilia.
kreśla kremowa nuta i wanilia.

8-10ºC
8-10°C

Cena netto: 31,90 zł

a pod nowe winnice przekazano znaczne
obszary ziemi. Obecnie eksport przewyższa sprzedaż na rynku krajowym
i trend ten przybiera na sile. Australijski
chardonnay i syrah podbijają podniebienia konsumentów na całym świecie.
BYRNE ESTATE SERIES to wina stworzone
na 50-lecie winnicy. Naszym zdaniem
idealnie oddają ducha współczesnego
australijskiego winiarstwa.

BYRNE
BYRNE
SHIRAZ
SHIRAZ

Riverland (South Australia)
Riverland (South Australia)
Wytrawne, czerwone
Wytrawne, czerwone
100% shiraz
100% shiraz
Byrne Wines
Byrne Wines

Odkrywa przed nami głęboki, purpurowy kolor
Odkrywa
przed
nami głęboki,
purpurowy
kolor
z odcieniami
karmazynu.
W zapachu
wyczuwalne
zowoce
odcieniami
W zapachu
wyczuwalne
jagódkarmazynu.
z nutą dębu
i pieczonych
tostów.
owoce
jagód z nutą
dębu i pieczonych
tostów.
Na podniebieniu
bogactwo
ciemnych owoców
Na podniebieniu bogactwo ciemnych owoców
i gładkich, subtelnmych tanin. Bardzo długi finisz.

16ºC
16°C

Cena netto: 31,90 zł

0%
WINA BEZALKOHOLOWE
Nasze wina bezalkoholowe Barrels And Drums
to prawdziwi kosmopolici. Winogrona pochodzą z Francji, myśl techniczna ze Szwecji,
a produkowane są w Niemczech. Winifikacja
przebiega klasycznie. Winogrona są zbierane,
wyciskane i fermentowane, a następnie wino
dojrzewa w kadziach stalowych. Alkohol powstały podczas fermentacji jest usuwany w procesie destylacji próżniowej. Metoda ta pozwala

BARRELS & DRUMS
SPARKLING

rozdzielać substancje podatne na rozkład
termiczny. Podgrzanie wina do temperatury
wrzenia alkoholu, tj. ok. 78˚C, skutkowałoby
pozbawieniem go właściwości zapachowych
i smakowych. Destylacja próżniowa - dzięki
zmniejszeniu ciśnienia zewnętrznego cieczy pozwala na rozkład substancji w dużo niższych
temperaturach, co umożliwia oddzielenie etanolu bez szkody dla trunku.

BARRELS & DRUMS
CHARDONNAY

BARRELS & DRUMS
MERLOT

Szwecja

Szwecja

Szwecja

Wytrawne, białe, musujące

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

100% chardonnay

100% chardonnay

100% merlot

Enjoy

Enjoy

Enjoy

Białe, bezalkoholowe wino musujące z gron
chardonnay. Wytrawne, przyjemnie musujące,
o smaku moreli, agrestu i melona. Idealne
na bezalkoholowe toasty.

8-10°C

Białe bezalkoholowe wino spokojne z gron
chardonnay. Wytrawne, świeże, o wyraźnym
posmaku owoców tropikalnych i cytrusów.
Długi i orzeźwiający finisz.

8-10°C

Czerwone, bezalkoholowe, wytrawne wino o
zrównoważonym smaku ze szczepu merlot.
W nosie borówka, jagoda i zioła. Delikatna
tanina daje winu odpowiednia długość i
miękki finisz.

8-10°C

0%

FREE WHITE

FREE ROSÉ

Hiszpania

Hiszpania

Hiszpania

Wytrawne, białe

Wytrawne, różowe

Wytrawne, czerwone

100% sauvignon blanc

100% tempranillo

100% merlot

Reserva de La Tierra

Reserva de La Tierra

Reserva de La Tierra

Bladożółte wino bezalkoholowe z opalizującymi złotymi przebłyskami. Soczyście
owocowy zapach melona, gruszek i ananasa. Świetnie zrównoważone, świeże
w ustach. Pozostawia długi owocowy posmak. Zdealkoholizowano delikatną metodą
stożkową dla najlepszego zachowania aromatu i smaku.

Bezalkoholowe wino ze starannie zbieranego szczepu tempranillo o delikatnym
różowym kolorze. W nosie zaskakuje nas
dojrzała truskawka w otoczeniu łagodnego
zapachu kwiatów. W smaku zachowuje gładkość. Pozostawia uczucie świeżości z lekką
dozą słodyczy. Metoda stożkowa użyta do dealkoholizacji pozwala na zachowanie wszystkich aromatów z wina bazowego.

5-7°C

FREE RED

Przejrzyste ciemnopurpurowe wino bezalkoholowe. Intensywny zapach czerwonych owoców łączy się wonią kwiatów.
Na podniebieniu bardzo gładkie i świeże.
Doskonale zrównoważona kwasowość
z długo pozostającym owocowym finiszem.
Użyto metody stożkowej do pozbawienia
alkoholu, dzięki temu zachowało wszystkie
aromaty.

5-9°C

VINOLA EMERALD
GRAND CRU

14-16°C

VINOLA RUBY
GRAND CRU

Francja / Niemcy

Francja / Niemcy

Wytrawne, białe

Wytrawne, czerwone

100% chardonnay

100% cabernet sauvignon

Louis Konstantin Guntrum

Louis Konstantin Guntrum

Wino z najbardziej popularnego białego szczepu
na świecie o typowym aromacie masła i wanilii.
Bardzo dobrze zbalansowane i krągłe. Doskonale łączy się z rybami, owocami morza, a także
pikantnymi potrawami. Świetne jako aperitif.

8-10°C

To czerwone wino o intensywnie rubinowej
barwie leżakowało przez 15 miesięcy w dużych
słowackich beczkach dębowych, aby rozwinąć
charakterystyczny bukiet z nutami suszonych
owoców i kwiatów. W ustach jest wytrawne
i pełne, doskonale komponuje się z pastą, czerwonym mięsem, wieprzowiną i serem.

16°C

