WINA CZERWONE
*Argentyna
but. 90, kiel. 15 cl 20,Salentein Barrel Selection Malbec 2018
To olśniewające wino o purpurowym odcieniu daje odczucie
wielkiej intensywności i głębokości. Jest bogate w aromaty
dojrzałych śliwek, czarnych jagód z delikatną nutą wanilii i
tytoniu, które wynikają ze starzenia w beczkach z francuskiego
dębu. W ustach daje odczucie złożoności czerwonych dojrzałych
jagód i słodkich tanin, charakterystycznych dla tego rocznika.
Wino to jest doskonale zbudowane i ma dobrze zbalansowaną
kwasowość oraz długi finisz.
*Chile
but. 120,Carmenere Gran Reserva Koyle Colchagua Valley 2017
Ekologiczne, wegańskie wino! Koyle Carmenere ma również w
sobie odrobinę Cabernet Sauvignon i Shiraz, dzięki czemu jest
idealnie zbalansowane. Żywe, miękkie i gładkie zarazem. Bogata
kompozycja jeżyn, kandyzowanej wiśni, suszonych ziół i herbacianych liści. Z intensywnym niuansem gorzkiejczekolady z
dodatkiem chili, który fantastycznie kończy doznania:) Starzone
przez 12 miesięcy w beczkach z dębu francuskiego.
Sześciopokoleniowa tradycja winiarska kultywowana wyczuwalna w każdym kieliszku tego wyśmienitego wina.
*Italia
but. 140, kiel. 15 cl 24,Rafael Valpolicella Classico Superiore 2017
Klasyczny kupaż corvina veronese, rondinella, molinara. Wino
prezentuje się intensywnie rubinowo, subtelne - nadaje pikantne niuanse i nutę szlachetnych trufli. Zapach odsłania aromaty
czarnych wiśni, suszonych przypraw z nutami tytoniu i skóry.
Na podniebieniu pojawia się intensywna pikantna struktura
przypominająca słodkie ciemne czereśnie. Polecane do
mięsnych dań w sosie oraz serów.
*Francja
but. 180, kiel. 15 cl 30,Chateau Peyre Lebade Rothschild A.C. Haut-Medoc 2012
Kompozycja szczepów merlot i cabernet sauvignon. Winogrona
wykorzystane do produkcji tego wina zostały poddane rygorystycznej selekcji, co umożliwiło osiągnięcie doskonałej jakości.
Napój ma intensywny kolor z fioletowymi prześwitami. Charakteryzują go kwiatowe i owocowe aromaty, z dominującą śliwką i
czarną porzeczką, delikatne nuty karmelu, wanilii i lukrecji. Na
podniebieniu świeże i miękkie wino o długim, owocowym
wykończeniu, lekka,
taninowa struktura.
*Argentyna
but. 200,Aguaribay Malbec Rothschild 2018
Wino, które leżakuje przez rok, częściowo w kadziach ze stali
nierdzewnej, a po części w beczkach. W wyniku tego procesu
powstała bogata i hojna kompozycja o ciemnej barwie, w której
daje się wyczuć bogactwo czarnych owoców, jagód i malin.
Długie zakończenie podkreślone jest nutami tytoniu. Polecany
do dań z wołowiny.
*Italia
but. 220 ,Chianti Classico Tenuta Sant' Alfonso DOCG 2016/2017
Bardzo bogate i soczyste wino starzone przez prawie rok w
beczce z dębu francuskiego. Posiada dość mocno wyczuwalne
aromaty wiśni i jeżyn, a także lukrecji i kawy. Doskonale wyważona mieszanka z dobrą równowagą tanin. Idealny kompan do
dań z dziczyzny oraz pieczeni.

*Izrael
but. 260,Essence Merlot Teperberg Ella Valley 2016
Mocne czerwone wino charakteryzujące się aromatycznym,
wręcz magicznym, połączeniem wiśni i truskawek oraz delikatnym aromatem tytoniu i sosnowych igieł. Po procesie dojrzewania, napój jest butelkowany i nadal dojrzewa przez kolejne 10
miesięcy przed ich uwolnieniem.
*Italia
but. 280,Primitivo Di Manduria Vigne Vecchie "Gold Series" 2016
Wino o głębokim rubinowo-czarnym kolorze. W kieliszku wygląda potężnie i przyciąga wzrok. Czuć jego aromaty, jeszcze zanim
zanurzymy w nie nos - intensywny karmel, orzechy laskowe i
zapach wiśni, a także w pełni dojrzałe borówki oraz ziemistość i
mineralność. To wino ma imponujący bukiet, pełen intensywnego dżemu z czarnych wiśni i jagód, który ukazuje zachwycające
smaki ciemnej czekolady, wiśniowego likieru i miękkiego dębu.
Kompozycja o urzekającym zapachu wanilii, tytoniu i drewna
cedrowego, potężnych aromatach owocowych - dojrzałych
śliwek i wiśni.
*Italia
but. 300,Dionysos Primitivo Di Manduria Riserva Tommasi 2015
Niezwykle gęste i wyraziste primitivo. W szkle ma intensywny,
rubinowy kolor czerwony. Złożony, potężny bukiet emanuje
aromatem ciemnych jagód oraz pikantnych nut kawy, pieprzu i
czekolady. Na podniebieniu wino, pomimo swojej złożoności, jest
delikatne i eleganckie z bardzo przyjemną intensywnością i
długotrwałymi aksamitnymi taninami.
*Hiszpania
but. 350,Queirón Ensayos Capitales No1 Graciano sin sulfitos,
Rioja 2018
DOCa Rioja Oriental Vino de Quel. Z tej pojedynczej winnicy o
powierzchni 0,89ha wyprodukowano zaledwie 2000 butelek tego
wina. Złożone w 100% ze szczepu graciano, dojrzewa 8 miesięcy
w beczkach z francuskiego i amerykańskiego dębu. Jego ciemnorubinowy kolor zachwyca, podobnie jak świeży bukiet. Wino to
charakteryzują aromaty jeżyn i wiśni z nutami pikantności. W
ustach świeże, z zaokrąglonymi taninami i bardzo przyjemną
kwasowością.
*Italia
but. 380,Paternoster Don Anselmo Aglianico del Vulture Basilicata 2013
Jasne, głębokie, rubinowe wino o szerokim zapachu i złożonym
bukiecie nut czerwonych owoców, skóry, ziół balsamicznych i
ciemnych przypraw. Na podniebieniu wytrawne i mocne, o
świetnej strukturze i elegancji oraz wyjątkowo długim finiszu.
Kompozycja dobra do pieczeni, zwłaszcza jagnięciny, i czerwonych mięs. Jest również doskonałym „winem do medytacji”.
*Italia
but. 400,Brunello Di Montalcino Col D'Orcia DOCG 2014
Głęboko rubinowe wino, które ma typowy aromat sangiovese z
wyraźnymi nutami śliwki. Intensywne i obfite. Dobra struktura
na podniebieniu, a jednocześnie miękkie i dojrzałe taniny.
Trwały posmak. Doskonała równowaga między zapachem
owoców i dębu.

*Francja
but. 240,Chateau Coucy A.C. Montagne Saint-Emilion 2015
Miękkie i eleganckie wino. Skrywa w sobie aromaty czerwonych
owoców i czerwonej papryki, co jest bardzo typowe dla szczepu
cabernet sauvignon. Smak wzbogacają dodatkowo miękkie i
gładkie nuty wanilii i lukrecji, charakterystyczne dla bardzo
dojrzałego merlot. Doskonale smakuje z jagnięciną, pieczonymi
czerwonymi mięsami i mocno aromatycznymi serami.

*Italia
but. 450,Amarone della Valpolicella Classico Tommasi DOCG 2016
Wino złożone ze szczepów corvina veronese, corvinone, rondinella i oseleta. Gładkie i nasycone, ma głęboki, rubinowy kolor z
odcieniami granatu. Śmiało można określić je jako pełne elegancji. Czuć w nim nuty wiśni, śliwki, espresso, cygara i gorzkiej
czekolady. Tommasi Amarone jest winem, które może z dumą
służyć przy specjalnych okazjach, szczególnie pasując do
czerwonych mięs, dziczyzny i dojrzałych serów.

*Italia
but. 250,Cotis Primitivo Di Manduria Pietra Pura DOC 2016
To wino leżakuje w beczkach dębowych do 12 m-cy. Jego barwa
jest ciemnowiśniowa, a bukiet intensywny, bo charakteryzuje
się owocową nutą przechodzącą od wiśni do czarnej porzeczki.
W smaku wyczuwa się słodkie taniny z lekkim waniliowym
akcentem. Wino miękkie z delikatną nutą dębu, w tle pojawia się
także subtelna rodzynka. Idealne pasuje do kaczki w śliwkowym
sosie, grillowanych mięs oraz do czekoladowych deserów.

*Francja
but. 600,Chateau des Laurets "Baron" Rothschild 2015/2016
A.C. Puisseguin Saint Emilion
To rzadkie wino złożone w całości ze szczepu merlot i produkowane wyłącznie w najlepszych rocznikach. W pełni odzwierciedla
wysoką jakość wspaniałego Saint-Émilion wykonanego głównie
ze szczepu łączącego subtelną elegancję i charakter. To produkt
stworzony do tego, aby przetrwać i rozwijać się z upływem
czasu.miesięcy w beczkach z dębu francuskiego.
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*Prosecco
but. 140, kiel. 10 cl 20,Superiore Conegliano Valdobbiadene DOCG
Doskonałe, zrównoważone wino musujące, o jasnożółtym
kolorze i bardzo drobnym perlage. Wyróżnia się bogatym bukietem kwiatowym i aromatem dojrzałych owoców.
W smaku rześkie, świeże, harmonijne. Polecane do sałatek,
owoców morza, ryb i deserów, doskonałe na aperitif.

*Francja
but. 150,Tavel "Les Eglantiers" Laurent Charles Brotte AOC 2019
Wino z Południowego Rodanu, uznawane za najlepsze francuskie
wino różowe. Intensywnie różowa barwa z przyjemnie owocowym aromatem, z przewagą malin i truskawek. Napój mocno
owocowy z doskonałą świeżością i kwasowością oraz odrobiną
pobudzających tanin. Wino do delikatnych białych mięs, owoców
morza, potraw warzywnych i sałat. Doskonałe do popijania w
upalne dni.

*Champagne Veuve Doussot Brut
but. 220, kiel. 10 cl 30,Idealne cuvee na aperitif z przyjaciółmi. Jest połączeniem 85%
pinot noir i 15% chardonnay. Ma piękny, błyszczący złoty kolor i
jest pełne aromatów dojrzałej brzoskwini i orzechów laskowych.
W ustach wytrawne, kremowe a jednocześnie delikatne, o
wyrazistym smaku świeżych owoców cytrusowych. Polecane
przede wszystkim jako aperitif oraz idealne do owoców morza.

*Champagne Pol Roger Brut Réserve
but. 500 ,Cuvée Brut Réserve jest produkowane z około trzydziestu win
pochodzących z różnych szczepów i roczników. Szampan
leżakuje przez minimum trzy lata w piwnicach domu. Choć
proporcje mieszanki zmieniają się z roku na rok, zwykle wynoszą jedną trzecią każdej z głównych odmian - chardonnay, pinot
meunier i pinot noir. Jej zapach tworzą aromaty dojrzałych i
suszonych owoców (moreli, śliwki mirabelki, mango) oraz
migdałów, a wzbogacają go lekkie nuty kwiatowe (wiciokrzew i
jaśmin). Na podniebieniu - harmonijny, oferujący atrakcyjną
świeżość podkreśloną aromatem galaretki z pigwy i dżemu
morelowego. Owocowy, pikantny finisz ma dobrą trwałość.

*Champagne Ruinart Rose Brut AOC
but. 780 ,Historia Ruinart Rose, pierwszego różowego szampana, który
zaprezentował się na rynku win musujących, sięga XVIII wieku.
Chociaż pojawił się on po raz pierwszy ponad 250 lat temu,
jego doskonała jakość została zachowana do czasów współczesnych. Ciekawą barwę Ruinart Rose tworzy subtelny róż z
lekkimi pomarańczowymi refleksami. Na podniebieniu jest
wyraźny i pełny, otulony delikatnym musowaniem. Można w
nim wyczuć aromaty świeżo zebranych jagód. Równowaga
szczepów chardonnay i pinot noir tworzy zachwycającą
świeżość w zmysłowym ciele, wyrażoną eleganckimi i orzeźwiającymi akcentami mięty oraz różowego grejpfruta.

*Berlucchi Palazzo Lana Saten
but. 850 ,Riserva 2008 DOCG Franciacorta
Eleganckie chardonnay. Wino o złotym kolorze oraz aromacie
białych kwiatów połączonych z dojrzałymi białymi owocami.
Szampan zrównoważony harmonijną kwasowością z wyczuwalną nutą tostową. Na podniebieniu - wyraźna struktura i
złożoność, która odsłania jednocześnie materiał i kremowość
napoju. Idealny do podania w ciągu całego posiłku, dobrze
komponuje się z risotto kremowym z serami, doskonały np. z
białymi mięsami.

WINA SŁODKIE
*Niemcy
but. 150 ,Gewürztraminer Spatlese W. Erbeldinger 2020
Wino delikatnie mineralne, o klasycznych aromatach róży,
muszkatu, z odrobiną pigwy i liczi, okraszone nutami miodu
spadziowego. Na podniebieniu subtelne, owocowe, z lekko
pikantną końcówką egzotycznych przypraw. Doskonałe jako
aperitif, dodatek do deserów, ale także do tłustych serów
pleśniowych.

*Portugalia
10 cl 36,Graham's 10 Years Old Tawny Port
Grahams Port Tawny to najnowszy typ portu z rodziny Symington. Port Tawny dojrzewa około 100 km na zachód od słynnych
winnic Quinta dos Malvedos. Oryginalny magazyn Grahama,
zbudowany w 1890 roku, znajduje się w „mieście portowym”
Porto. Grahams Port The Tawny ma lekki aromat migdałów i
cynamonu. Głęboki bursztynowy kolor i bogaty smak z długim
finiszem. Tawny smakują wyśmienicie (lekko schłodzone) w
połączeniu z kremowymi i dojrzałymi serami, budyniem karmelowym i tartą orzechową i migdałową.

*Portugalia
10 cl 26,Barbeito Madeira 3 YO
Słodka madera skomponowana z winogron odmiany Tinta Negra
zbieranych z winnic Estreito de Camara de Lobos i Sao Vicente.
Po tradycyjnym dla tego trunku procesie estufagem, dojrzewa
przez 3 lata w dębowych beczkach. Głęboka, złotobrązowa szata.
Wino pełne aromatów toffi, kawy, melasy, czekolady i powideł
owocowych. Krągłe i miękkie, z długim, słodkim posmakiem.
Doskonały digestif, świetny kompan do deserów owocowych.

*Hiszpania
10 cl 32,Pedro Ximénez San Emilio Sherry
Pedro Ximénez San Emilio z Hiszpanii to czyste wino produkowane z odmiany winogron Pedro Ximénez. W Andaluzji winorośle
produkujące winogrona dla tego wina rosną na piaszczystych
glebach. Pedro Ximénez San Emilio to wino ze starego świata,
ponieważ ten Hiszpan oddycha niezwykłym europejskim
urokiem, który wyraźnie podkreśla sukces win ze starego świata.
Jagody dla tej sherry z Hiszpanii są produkowane wyłącznie
ręcznie w czasie optymalnej dojrzałości.

„Wino czyni codzienne życie lżejszym, mniej wymagającym
pozbawia je napięć i uzbraja w tolerancję”
Seidorf Sommeliers Team

WINA BIAŁE
*Argentyna

but. 90, kiel. 15 cl 20,-

Salentein Barrel Selection Chardonnay 2019

Jasnożółte wino ze złotymi, średnio intensywnymi, iskierkami.
Prawdziwie elegancki i intensywny aromat i wyczuwalne nuty
dojrzałych owoców, takich jak gruszka i czerwone jabłka, które
subtelnie skomponowano z aromatami drewna i wanilii,
wydobytymi w napoju dzięki jego dojrzewaniu przez 10 miesięcy w beczkach z francuskiego dębu. W ustach bardzo przyjazne
i doskonale zbudowane. Delikatna kwasowość bardzo pomaga
wyczuć złożoność wina.

*Francja
but. 220,Chablis 1-Er Cru Montmains Chardonnay 2016
Jest to wino o przezroczystym, bladozłotym kolorze ze srebrzystymi refleksami. Oferuje subtelność dojrzałych owoców
cytrusowych i kwiatów z wyczuwalną nutą mineralną. W ustach
soczyste i bogate. Jest to bardzo dobry, klasyczny przykład
Chablis 1er Cru. Idealnie komponuje się z risotto i makaronami,
zapiekanymi warzywami, sałatkami oraz rybami.

*Italia
but. 130, kiel. 15 cl 26,Moonlite Toscana IGT Rocca Della Macie 2019
Wino stworzone z myślą o młodym odbiorcy. Grona użyte do
jego produkcji pochodzą z winnic zlokalizowanych w rejonie
Maremma. Barwa słomkowo-żółta z zielonymi refleksami.
Zapach wina tworzą intensywne aromaty białych kwiatów. W
ustach świeże, mineralne (vermentino), a zarazem bogate w
cytrusowe nuty (chardonnay). Idealne jako aperitif, do lekkich
przystawek, owoców morza, miękkich serów i białych mięs.

*Francja
but. 240,Bourgugne Montagny Premier Cru Bouchard Père & Fils 2018
Apelacja Montagny jest najbardziej wysunięta na południe na
Côte Chalonnaise i całkowicie obsadzona chardonnay. Obszar
z całą pewnością zasługuje na uwagę miłośników przyjemnych,
świeżych, mineralnych białych win. Delikatne aromaty owoców i
miodu, żywe i aromatyczne na podniebieniu, odsłaniają osobowość tego wina. Polecane do owoców morza oraz dań z ryb
słodkowodnych w kremowych sosach.

*Niemcy
but. 140, kiel. 15 cl 28,Riesling Hochgewächs Feinherb W.Erbeldinger 2019/2020
Intensywny Riesling, z doskonałą głębią aromatu i smaku oraz z
ledwie wyczuwalnym cukrem resztkowym. Stworzony z gron
zebranych ze starych winorośli w winnicy Gundheimer
Mandelbrunnen. W aromacie wina czuć jabłko mieszające się z
cytryną i elegancką nutą mineralną. Oznaczenie Feinherb
wskazuje, że jest winem półwytrawnym, jednak w połączeniu z
daniami i przekąskami może śmiało funkcjonować, jako wino
wytrawne. Idealne do kuchni niemieckiej, która słynie z sałatki
z sosami majonezowymi – m.in. niemieckiej sałatki ziemniaczanej, a także zapiekanej kapusty kiszonej i bratwurstu.

*Niemcy
but. 280,Glanzstück Riesling Trocken W.Erbeldinger 2015
Riesling wyjątkowo bogaty w niuanse, o wspaniałej dojrzałości.
Charakteryzuje się wielowarstwowymi, egzotycznymi aromatami oraz pełnym, owocowym i ożywczym smakiem o długiej
intensywności. Odpowiednie do ryb, białego mięsa oraz kuchni
kreatywnej.Ten riesling fermentowano spontanicznie, nie
stosując filtracji.

*Portugalia
but. 150,Quinta de Curvos Vinho Verde Sauvignon Blanc 2019
Curvos Sauvignon Blanc to wino produkowane przy użyciu
starannie wyselekcjonowanych winogron, pochodzących z
jednej parceli obsadzonej odmianą sauvignon blanc. Jest to
wino, które wyraża najlepszy charakter winogron oraz tzw.
terroir. Zawiera nuty owoców tropikalnych, liczi i szparagów.
Pełne w ustach, uporządkowane i złożone.
*Niemcy
but. 200,Bechtheimer Gewürztraminer Feinherb Privat 2016
Najwyższej jakości Gewürztraminer, o mocnym charakterze,
pochodzący z domu Erbeldinger. Charakteryzuje się wyraźnymi, kwiatowymi aromatami róży i owoców egzotycznych, takich
jak np. liczi. Ma bogaty, dopracowany smak. To wino ma potencjał starzenia. Odpowiednie do pikantnych potraw curry, serów
pleśniowych i ciast, a także do samodzielnej degustacji.

*Argentyna
but. 350,Primus Chardonnay Salentine 2015
Wino okrągłe, z wyrazistymi aromatami dojrzałych białych
owoców oraz nutami typowymi dla wina starzonego w beczce. W
ustach delikatne z długim finiszem i dobrze wyważoną kwasowością. Wino pełne, idealne w połączeniu z wyszukanymi i
złożonymi potrawami. Doskonale oceniane przez odbiorców.

*Polska
but. 250,Lumini 2019
Szczepy: Hibernal, Pinot Blanc, Solaris, Johaniter, Seyval Blanc.
Wino o pięknej słomkowej barwie z połyskliwymi refleksami. W
aromatach dominują nuty kwiatu czarnego bzu, pokrzywy,
białych owoców oraz charakterystyczne nuty skórki grejpfruta i
papaji. Dobra równowaga i odświeżające zakończenie.

