WINA
VERMOUTH
Martini bianco (100ml)

15,00 zł

WINA GRONOWE WYTRAWNE
Ventisquero Chardonnay blanko (75cl)
D.O. Valle de Rapel, Chile (10cl)

85,00 zł
13,00 zł

(Owocowe wino, wyprodukowane w dolinie Rapel. Jasno żółta barwa z zielonkawymi odcieniami.
Aromat bananów z wyraźnymi nutami ananasów)

Ventisquero Cabernet Sauvignon tinto (75cl)
D.O. Valle de Colchaguwa, Chile (10cl)

85,00 zł
14,00 zł

(Wyprodukowane w dolinie Maipo. Intensywna rubinowa barwa otrzymana z połączenia cabernet sauvignon (90%)
z cormenere (10%). Wyczuwalny aromat śliwki, maliny oraz wiśni)

Saperavi Red, Gruzja (75cl)

90,00 zł
14,00 zł

(10cl)
(Czerwone wino, bogate w aromaty świeżych winogron i wiśni z odcieniem wanilii. Obecnie dębowe nuty)

WINA PÓŁWYTRAWNE
Sachino Red, Gruzja (75cl)
(10cl)

80,00 zł
14,00 zł

(Czerwone wino powstało ze specjalnie wyselekcjonowanych gron. Delikatne słodkie, aromatyczne wino)

Premio Fruity Chilean (75cl)
Red Wine, Chile (10cl)

70,00 zł
13,00 zł

(Wino jest mieszanką różnych szczepów, dzięki czemu jest soczyste. Dojrzała jagoda jest tu wyraźnym motywem przewodnim)

Sachino white medium dry (75cl)
(10cl)

80,00 zł
14,00 zł

(Białe półwytrawne wino wyprodukowano w Gruzji, powstało ze wyselekcjonowanych gron odmiany Rkatsiteli z regionu |Kakheti.
Delikatny słodki smak)

WINA PÓŁSŁODKIE
Cabernet Merlot red (75cl)
Via Rosale (10cl)

80,00 zł
14,00 zł

(Wino o głębokim rubinowym kolorze. W smaku delikatne o długotrwałym bukiecie z nutami suszonych owoców.
Swój subtelny smak wino zawdzięcza doskonałemu zbalansowaniu)

Via rosale chardonnay (75cl)
(10cl)

80,00 zł
14,00 zł

(Wino białe o jasnej, żółtej- słomkowej barwie. Kwiatowy bukiet z nutami zielonych owoców cytrusowych dopełnionych
orzeźwiającym i stonowanym aromatem, delikatny słodki smak)

WINA SŁODKIE
Inﬁnitus Moscatel (75cl)
(Hiszpania) blanco (10cl)

70,00 zł
13,00 zł

(Wino deserowe o bogatym aromacie miodu i słodkich owoców.

Carlo Rivera rossa Vino Liquoroso di Sicillia (75cl)
Cantine Pellegrrino,Włochy (10cl)

85,00 zł
14,00 zł

(Czerwone, słodkie likierowe wino wyprodukowane na Sycylii. W bukiecie wyraźnie wyczuwalne dojrzałe maliny, jeżyny i jagody)

WINO MUSUJĄCE
Cami de Flors cava (75cl) (białe półsłodkie)

70,00 zł

ALKOHOLE

ALKOHOLE

