WINA CZERWONE

WŁOCHY

Barolo 2008
czerwone 75cl 288 zł / 230,40 zł
DOCG Barolo,Włochy
Szczep: 100 %Nebbiolo
Wino o niebywałej równowadze i elegancji. Dojrzewa 2 lata w dużych beczkach i niesie ze sobą
aromaty wiśni, jeżyn i lukrecji. W smaku bardzo soczyste, delikatne z miękkimi taninami i długim
soczystym finiszem.

Brunello di Montalcino Vigna Soccorso 2009
czerwone 75cl 277 zł / 221,60
zł
DOCG Brunello di Montalcino, Włochy
Szczep: Sangiovese Grosso
Winifikowane tradycyjną metodą w dużych beczkach z dębu sławońskiego. Wino zarazem dojrzałe,
soczyste, zwiewne i eleganckie. Atakuje owoc wiśni i czereśni. W drugim planie akcenty tytoniu i nuty
ziemiste. Końcówka jest spójna z bardzo dobrze wtopiona kwasowością.

Barolo 2006
czerwone 75cl 229 zł / 183,20 zł
DOCG Barolo Włochy
Szczep: 100 % Nebbiolo
Wino przeszło 30-dniową macerację oraz 3 letnie dojrzewanie w dużych dębowych beczkach o
pojemności 50 hektolitrów. Bardzo apetyczna paleta smakowa rozciąga się od fiołków przez
rabarbar aż po aromaty tytoniu oraz runa leśnego.

Cabernet Sauvignon 2009
czerwone 75cl 150 zł / 120 zł
IGT Veneto, Włochy
Szczep: 100 % Cabernet Sauvignon
Czysty cabernet dojrzewający przez 24 miesiące w tonneux. W zapachu niesie ze sobą
niepowtarzalna mieszankę zapachów owocowo warzywnych. Dominuje wędzona papryka i czarne
owoce leśne. Zaraz za nimi pojawiają się nuty balsamiczne, grafitowe i ziołowe. Garbniki są
delikatne i bardzo dobrze zintegrowane z lekka struktura wina.

Chianti Classico 2010
czerwone 75cl 143 zł / 114,40 zł
DOCG Chianti Classico, Włochy
Szczepy: 98% Sangiovese, 2% Canaiolo
Po 15-dniowej fermentacji w cemencie, wino trafia na 12 miesięcy do beczek z dębu francuskiego o
pojemności 20hl. Uwodzi wyrazistymi aromatami wiśni i ziół. Rozmaryn, szałwia i ściółka leśna,
idealnie oddają charakter siedliska w Panzano. Garbniki są miękkie ale nie pozbawione charakteru,
natomiast kwasowość ożywia cała kompozycje, nadając jej zwiewności i elegancji.

Nebbiolo d’Alba 2011
czerwone 75cl 132 zł / 105,60
zł
DOC Langhe, Włochy
Szczep: 100 % Nebbiolo
Kolor rubinowy przejrzysty z czasem nabierający ceglanych refleksów. W zapachu dominują
niuanse kwiatowe i owocowe a prym wiodą fiołki i malina. W smaku miękkie, lekkie i łagodne, z
harmonijnie wkomponowana kwasowością i lukrecjowym lekko słodkawym finiszem.

Rosso di Montalcino 2012
czerwone 75cl 128 zł / 102,40 zł
DOC Rosso di Montalcino, Włochy
Szczep: 100 % Sangiovese Grosso
Soczyste i pełne ekspresji Rosso, fermentujące w drewnianych 500 litrowych beczkach i
dojrzewające w dużych 50hl beczkach z dębu Sławońskiego. Kolor jasny rubinowy. Dominują aromaty
owocowe; wiśnia, malina i śliwka. Wtórują niuanse balsamiczne i ziołowe. W ustach harmonijna
kwasowość i soczyste taniny składają się na zaskakująco długi i apetyczny finisz.

Rocca delle Macie
czerwone 75 cl 118 zł / 94,40
zł
Chianti Classico 2011
Włochy
Szczep: 95% Sangiovese, 5% Merlot
Winogrona, z których produkowane jest Chianti Classico zbierane są ręcznie po czym podawane są
selekcji. Po zakończeniu procesu fermentacji wino starzone jest przez okres 6-10 m-cy w beczkach ze
sloweńskiego dębu. Chianti Classico posiada lśniącą, rubinową barwę, Aromat owocowy z
delikatnymi nutami przypraw. W ustach wesołe, dobrze zrównoważone z owocową nutą.

Cinciorosso 2012
czerwone 75cl 104 zł / 83,20 zł
IGT Toscana, Włochy
Szczepy: 60% Sangiovese, 20% Cabernet Sauvignon, 10% Syrah, 10% Merlot
Po 15-dniowej fermentacji w cemencie, wino trafia na 12 miesięcy do beczek z dębu francuskiego o

pojemności 20hl. Uwodzi wyrazistymi aromatami wiśni i ziół. Rozmaryn, szałwia i ściółka leśna,
idealnie oddają charakter siedliska w Panzano. Garbniki są miękkie ale nie pozbawione charakteru,
natomiast kwasowość ożywia cała kompozycje, nadając jej zwiewności i elegancji.

Nerello Mascalese „Il Passo”
czerwone 75cl 84 zł / 67,20
zł
I.G.T. Sicilia, Włochy
Szczep: 100 % Nerello Mascalese
Wino jest bogate i skoncentrowane. Uwodzi aromatami dojrzałych owoców przemieszanymi z
niuansami przyprawowymi i nutami balsamicznymi. W ustach jest pełne, o krągłych taninach, dość
mocnej budowie i wyraźnym, rześkim, owocowym posmaku. Doskonale sprawdzi się w
towarzystwie makaronów z sosami, czerwonego mięsa i dojrzewających.

Drei Dona Le Vigne Nuove
I.G.T.Rosso Forli, Włochy
Szczepy: 85% sangiovese, 15 % miejscowe szczepy

czerwone 75cl 79 zł / 63,20 zł

To młode, rześkie i zbalansowane wino o rubinowym kolorze charakteryzuje się owocowymi
kwiecistymi aromatami. Wyczuwalny typowy bukiet róż, wiśni, fiołków oraz malin. Idealnie
pasuje do włoskich past i jest jeszcze lepszym kompanem dla dań z grilla.

Nero D'Avola „Chiantari”
czerwone 75cl 76 zł / 60,80
zł
I.G.T. Sicilia, Włochy
Szczep: 100 % Nero D'Avola
Wino potężne, skoncentrowane, bogate w garbniki. Zarówno do szybkiego spożycia, jak i do
dłuższego leżakowania, podnosi swoje walory poprzez ostrożne dojrzewanie w dębowych beczkach.
Wino o aromatach roślinnych, czarnych porzeczek, wiśni i dżemów owocowych.

Tre Monti Campo di Mezzo
czerwone 75cl 74 zł / 59,20 zł
D.O.C. Sangiovese Superiore, Włochy
Szczep: 100 % Sangiovese
Wino skrywające nie tylko prosty, tradycyjny charakter ale również intrygującą mineralność,
która czyni je idealnym kompanem posiłków. Kolor rubinowy. Aromaty świeżych ciemnych
owoców z nutami fiołków. W ustach dobrze zbalansowane, mięsiste ze znacznymi tonami dzikiej i

dojrzałej wiśni. Najlepiej smakuje z zapiekanymi makaronami z grzybami bądź sosem mięsnym,
wątróbką lub różnego rodzaju wyrobami mięsnymi.

Cantina Di Custoza Val Dei Molini Valpolicella
czerwone 75cl 69 zł / 55,20 zł
D.O.C. Valpolicella, Włochy
Szczepy: Corvina, Molinara, Rondinella
Złożony aromat z charakterystyczną nutą migdałów. W ustach jedwabiste i dobrze zbalansowane.
Polecane szczególnie do czerwonych mięs i makaronów.

Vesevo Aglianico
czerwone 75cl 69 zł / 55,20
zł
I.G.T. Beneventano (Campania), Włochy
Szczep: 100 % Aglianico
Wino jest złożone i intensywne, zarówno w nosie, jak i w ustach pokazują się zdecydowane nuty
czerwonych owoców, przypraw i wanilii. Taniny są delikatne, ale wyraźnie zaznaczone, a finisz jest
czysty i wytrawny. Do bogatych dań głównych i rozmaitych mięs, w szczególności pieczeni.

Cantina Di Custoza Val Dei Molini Corvina
czerwone 75cl 69 zł / 55,20 zł
D.O.C. Corvina Garda Veneto, Włochy
Szczep: 100 % Corvina
Rubinowy kolor charakterystyczny dla szczepu. Aromat delikatny, odświeżający i przyjemny. W
smaku pełne, gładkie i harmonijne z bardzo dobrą strukturą.

Collefrisio Montepulciano d’Abruzzo
czerwone 75cl 64 zł / 51,20 zł
D.O.C. Montepulciano d’Abruzzo, Włochy
Szczep: 100 % Montepulciano
Kolor rubinowy z fioletowymi refleksami. Silne aromaty owocowe uzupełnione delikatnym pikantnym
niuansem. W ustach odbicie palety aromatów nosa. Dobrze zbalansowane, dość długie.

Barbera D’Asti
DOCG Barbera d’Asti, L’Armangia, Włochy
Szczep: 100 % Barbera

czerwone 75cl 63 zł / 50,40 zł

Czerwone owoce. Kolor jasno rubinowy. W smaku przewija się wiśnia i truskawka, wsparte
aromatami kwiatów lukrecji i migdałów. Swoje miejsce bardzo szybko odnajduje przy stole, tworząc
dobraną parę z wieloma potrawami kuchni włoskiej.

Merlot
czerwone 75cl 60 zł / 48,00 zł
IGT Friuli Venezia Giulia, Włochy
Szczep: 100 % Merlot
Ta popularna francuska odmiana w niewielu miejscach półwyspu Apenińskiego przynosi równie dobre
efekty co we Friuli. Odpowiednie nasłonecznienie i łagodna bryza znad morza Egejskiego pozwalają
na dojrzałość winogron przy odpowiednim utrzymaniu świeżości i kwasowości. Po
fermentacji wino trafia na 6 miesięcy do beczek, dzięki czemu poza aromatem dojrzałych śliwek i
jeżyny, znajdziemy również akcenty runa leśnego i mokrej ziemi.

Cantina Di Custoza Val Dei Molini Bardolino Classico
czerwone 75cl 60 zł / 48
zł
D.O.C Bardolino Classico, Włochy
Szczepy: Corvina, Molinara, Rondinella
Kolor delikatnie rubinowy. Wysoce aromatyczne i złożone. W smaku zrównoważone, gładkie o
dobrej strukturze oraz średniej budowy ciele. Pozostawia przyjemny posmak słodyczy dojrzałych
owoców.

Merlot
czerwone 75cl 60 zł / 48 zł
IGT Friuli, Le Due Torri, Włochy
Szczep: 100 % Merlot
Śliwka i porzeczka. Odpowiednie nasłonecznienie i łagodna bryza znad morza Egejskiego pozwalają
na dojrzałość winogron przy odpowiednim utrzymaniu świeżości i kwasowości. Po fermentacji wino
trafia na 6 miesięcy do beczek, dzięki czemu poza aromatem dojrzałych śliwek i jeżyny, znajdziemy
również akcenty runa leśnego i mokrej ziemi. Do delikatnych dań mięsnych.

HISZPANIA

Malleolus de Sanchomartin
czerwone 75cl 1107 zł / 885,60
zł
D.O. Ribera Del Duero, Hiszpania
Szczep: 100% Tinto Fino
Wino o czerwonej, głębokiej barwie wiśni o dostojnym, złożonym aromacie, oraz delikatną nutą
kwiatową wzbogaconą korzeniem lukrecji, jeżynami i porzeczkami. Delikatne, aksamitne i słodkie,
o zrównoważonej kwasowości i wykwintnej taninie, pieszcząca podniebienie. Po skosztowaniu
długo odczuwalne w ustach i niesamowicie wytworne oraz eleganckie.

Malleolus de Valderramiro
czerwone 75cl 861 zł / 688,80 zł
D.O. Ribera Del Duero, Hiszpania
Szczep: 100% Tinto Fino
Wino koloru dojrzałych wiśni z wyraźną taniną o ciemnej i głębokiej barwie. Nos przepełniony
bogatymi i intensywnymi aromatami dominujących owoców leśnych z nutą aromatu szlachetnego
drewna i wyraźnym hiszpańskim korzennym aromatem słodyczy. Idealnie komponuje się z
grillowanym czerwonym mięsem, gulaszem, a także pieczenią lub dziczyzną.

Quinola Garage Wine
czerwone 75cl 490 zł /392 zł
D.O. Toro, Hiszpania
Szczep: 100% Tinto De Toro
Wino w kolorze czystej i intensywnej wiśni z purpurowymi krawędziami. W nosie bardzo ekspresyjne
i złożone. Na pierwszy plan wysuwa się tło z czerwonych owoców z niuansami
mineralnymi i przyprawami, beczka w wersji eleganckiej, bardzo subtelnej. W ustach delikatnie
atakuje podniebienie, by następnie rozwinąć bogactwo nut i smaków. Dominują świeże owoce na
aksamitnym tle, uzyskanym dzięki szlachetnemu dębowi, który idealnie łączy się z perfekcją
dojrzałych i okrągłych tannin.

Malleolus
czerwone 75cl 344 zł / 275,20 zł
D.O. Ribera Del Duero, Hiszpania
Szczep: 100% Tinto Fino
Kolor dojrzałych wiśni przechodzi tu w delikatną barwę owocu granatowca. W nosie zapach
dojrzałych czarne owoce z nutą balsamicznych aromatów i dębu francuskiego. W ustach eleganckie i
skoncentrowane, o harmonijnym smaku. Gulasz, grillowane czerwone mięso, pieczeń, dziczyzna
duszona, szynka Ibérico de Bellota, czerwone mięso z sosem, pierś z kaczki.

Artadi El Seque

czerwone 75cl 270 zł / 216 zł

D.O. Alicante, Hiszpania
Szczep: 100% Monastrell
Wyjątkowa winnica, niepowtarzalne wino. Najczystszy wyraz symbiozy podłoża, klimatu,
winorośli i człowieka. Obfita słodycz wraz z ukrytą dozą energii. Seria niepojętych doznań,
pełnych wrażliwości i tajemniczej aury. Wino stworzone, aby uchwycić radosną magię chwil.
Dziczyzna, wędliny, twarde sery.

Señoro de Villarica Delicia de Baco
czerwone 75cl 197 zł / 157,60 zł
D.O.C Rioja, Hiszpania
Szczep: 100 % Tempranillo
Owoce do produkcji tego wyjątkowego wina pochodzą z niemalże stu letniej winnicy położonej 600
metrów nad poziomem morza. Dojrzewa przez 15 miesięcy w nowych specjalnie selekcjonowanych
średnio wypalanych barrique. W nosie delikatnie nuty fiołków oraz dojrzałych dzikich/leśnych
owoców. W ustach na pierwszym planie czysty posmak kawy oraz dojrzałych owoców leśnych. Bardzo
eleganckie z doskonałą budową i wyjątkowo gładką strukturą.

Artadi Pasos De San Martin
czerwone 75cl 170 zł / 136 zł
D.O. Navarra, Hiszpania
Szczep: 100% Garnacha
La Garnacha de Pasos de San Martín to wino o żywej, soczystej, czerwono-rubinowej barwie.
W kieliszku przejrzyste, przepuszczające promienie światła. Wyczuwalne czyste i silne aromaty lasu i
kwiatów. W ustach orzeźwiające i owocowe. Delikatne i świeże. Prawdziwe hiszpańskie wino. Mięso
wieprzowe, grillowane ryby.

Emilio Moro
czerwone 75cl 155 zł / 124 zł
D.O. Ribera Del Duero, Hiszpania
Szczep: 100% Tinto Fino
Pełna gama nut smakowych, które układają się w rozbudowane akordy, pełne harmonii i
wirtuozerii. Historyczne wino z Ribera del Duero. Bestseller bodegi. Wino o kolorze głębokiej wiśni. W
nosi intensywne aromaty owoców leśnych (borówki, jagody) z delikatną nutą dymu. W ustach
idealnie zbalansowane z lekkimi taninami i wanilią z długim i pięknym finiszem. Pieczona jagnięcina,
grillowane czerwone mięso, ptactwo, dziczyzna, twarde sery, pikantne dania, jajka sadzone z szynką.

Castroviejo Gran Reserva

czerwone 75cl 133 zł / 106,40 zł

D.O. Rioja, Hiszpania
Szczepy: Tempranillo, Garnacha
Wino przejrzyste o mocnej barwie. W nosie wyczuwalne aromaty dojrzałych owoców, a także rumu i
lukrecji. W ustach wyczuwalne aksamitne taniny, wyważone z odpowiednią kwasowością.

Martinez Lacuesta Gran Reserva
czerwone 75cl 133 zł / 106,40 zł
D.O. Rioja Alta, Hiszpania
Szczepy: 85% Tempranillo, 10% Graciano, 5% Mazuelo
Koloru rubinowego z metalicznym przebłyskiem. W nosie złożone i eleganckie. W kieliszku
błyszczące i czyste. W ustach delikatne, jedwabne i długotrwałe. Wytworne i eleganckie. Polecane z
mięsem białym lub czerwonym, rybami w sosie, zapiekanymi warzywami, kremami lub pieczenią.
Należy otworzyć 30 minut przed podaniem.

Madremia
czerwone 75cl 123 zł / 98,40 zł
D.O. Toro, Hiszpania
Szczep: 100% Tinta de Toro
Aromaty dojrzałych owoców – czerwona i czarna porzeczka, wiśnia. Z czasem dochodzą cieplejsze
i słodsze nuty kakao, karmelu, wanilii, kwiatów. Wino pełne, mięsiste, z wyraźną, dobrze ułożoną
taniną. Idealne do czerwonego mięsa, dziczyzny, steków.

Martinez Lacuesta Cosecha
czerwone 75cl 121 zł / 96,80
zł
D.O. Rioja Alta, Hiszpania
Szczep: 100% Tempranillo
Kolor wiśniowy z fioletowymi refleksami, o czystym zapachu. W nosie wyczuwalny bukiet zbóż oraz
czerwonych owoców. W ustach wyborne, lekkie i świeże, z wyraźnie przyjemną nutą owocową, finisz
ciepły uzyskany paromiesięcznym leżakowaniem wina w nowych beczkach z dębu amerykańskiego.
Idealne w towarzystwie duszonych warzyw strączkowych, białego mięsa, wieprzowiny oraz twardych
serów.

Artadi Tempranillo
czerwone 75cl 120 zł / 96 zł
D.O. Rioja Alavesa, Hiszpania
Szczep: 100% Tempranillo
Zapach i nastrój starodawnych winorośli szczepu Tempranillo z Rioja Alavesa, lata pracy w
winnicy oraz doświadczenie i pasja znajdują odzwierciedlenie w pełnym aromacie i głębokim

smaku wina. Doskonałe na wyjątkowe okazje. Każdy rodzaj mięsa, ryż z mięsem, wędliny, grillowana
jagnięcina, kaczka oraz pieczeń wołowa

Senorio de P. Pecina
czerwone 75 cl 116,00 zł /93,00 zł
Reserva 2005
Tempranillo 95%, Graciano 3%, Garnacha 2%
To klasyczna w stylu Rioja – świetnie zbalansowana, delikatna, łagodna, okrągła, medium body.
Wyraźna, ale delikatna i zaokrąglona przez czas tanina, ciągle dobra kwasowość. Wino wymaga
dekantacji – jest bardzo osadowe (brak filtracji) i rozwija się w kieliszku.
W kieliszku czuć wyraźne śliwkę, rozwijają się te aromaty co w nosie uzupełnione przez smak tytuniu.
Finca Resalso
czerwone 75cl 96 zł / 76,80 zł
D.O. Ribera Del Duero, Hiszpania
Szczep: 100% Tinto Fino
Z wyselekcjonowanych najmłodszych szczepów zrodziło się wino Finca Resalso o silnie wiśniowej
barwie z fioletowymi refleksami, odpowiadających jego młodości. Sałatki, ryż z mięsem, risotto,
warzywa, wędliny, białe mięso, grillowane czerwone mięso, czerwone mięso w sosie.

Pagos De Araiz Crianza
czerwone 75cl 71 zł / 56,80 zł
D.O. Navarra, Hiszpania
Szczepy: Merlot, Tempranillo, Syrah
Najlepszy coupage Tempranillo, Syrah i Merlot które idealnie ze sobą współgrają. W nosie aromaty
owoców leśnych połączone z nutami tostowymi. W ustach idealny balans pomiędzy owocowością,
kwasowością oraz taninami. Finezyjne i eleganckie z długim finiszem.

Martinez Lacuesta Crianza
czerwone 75cl 71 zł / 56,80 zł
D.O. Rioja Alta, Hiszpania
Szczepy: 85% Tempranillo, 10% Graciano, 5% Mazuelo
Kolor czerwonych czereśni, z granatowymi refleksami. W nosie wyczuwalny bukiet dojrzałych
owoców, szczególnie słodkich, wraz z delikatną nutą kakaową. W ustach zachwycające, mięsiste,
korzenne. Długi finisz. Szczególnie smaczne z mięsem białym lub czerwonym, dziczyzną oraz
twardymi serami

Castroviejo Crianza
czerwone 75cl 60 zł / 48 zł
D.O. Rioja, Hiszpania
Szczepy: Tempranillo, Garnacha, Graciano
Wino o głębokiej wiśniowej barwie z fioletowymi refleksami. Leżakujące 14 miesięcy w beczkach z
amerykańskiego dębu. Eleganckie i aksamitne z waniliowym aromatem i długim finiszem.

Crash Red
czerwone 75cl 51 zł / 40,80 zł
D.O. Ribera Del Guadiana (Extremadura), Hiszpania
Szczepy: Garnacha Tintorera, Tempranillo, Syrah
Wino w kolorze głębokiej wiśni. Intensywny aromat świeżych, dojrzałych owoców wiśni z nutką
pikantności z dodatkiem nut ziołowych oraz balsamicznej świeżości. W ustach bardzo owocowe,
świeże i młode.

Monte Roa
czerwone 75 cl 49,00 zł / 40,00 zł
Hiszpania
DO Ribera Lambuena
Szczep: Tempranillo 95 % , Merlot 5 %
Intensywny aromat ciemnych, dojrzałych owoców z nutą lukrecji.
Bogate i kremowe z ciałem. Głęboki smak dojrzałych owoców leśnych, okrągłe w ustach .

Pagos De Araiz Joven
czerwone 75cl 49 zł / 39,20 zł
D.O. Navarra, Hiszpania
Szczepy: Tempranillo, Garnacha
Młode czerwone wino ze szczepów tempranillo oraz garnacha. Zbiór winogron w nocy, wino o
ciemnym purpurowym kolorze. W nosie dominujące aromaty owoców oraz gładki lekko tostowy
posmak w ustach.

Senorio de P. Pecina
czerwone 75 cl 49,00 zł / 40,00 zł
Joven 2013
Tempranillo 95%, Graciano 3%, Garnacha 2%
Klasyczna aromatyczna Rioja, jest symbolem tego, co oferują młode wina z Rioja Alta. Wyczuwalne
nuty lukrecji, jeżyn, malin i wiśni. W ustach świeża, z nutą kwasowości, która podkreśla jej młody
charakter.

Castroviejo Joven
czerwone 75cl 49 zł / 39,20
zł
D.O. Rioja, Hiszpania
Szczepy: Tempranillo, Garnacha
Wino o wiśniowym kolorze z fioletowymi refleksami. W nosie nuta kwiatowa oraz owoce leśne z
dominującymi jagodami. W ustach wyczuwalna świeżość i delikatność.

FRANCJA
Châteaunefu du Pape Tradition Rouge
A.O.C. Châteauneuf-du-Pape, Francja
Szczepy: Syrah, Mourvedre, Grenache noir, Cinsault

czerwone 75cl 261 zł / 208,80 zł

Gęsty rubinowo- purpurowy kolor, wspaniałe aromaty nalewki wiśniowej, likieru z czarnej
porzeczki, śliwek, ziół z delikatnymi nutami skóry i tytoniu. W ustach wino pełne ciała, potężne,
masywne, bogate, bardzo złożone i aksamitne. Aromaty czerwonych i czarnych owoców połączone z
lekką ziemistością i lekko pikantnymi nutami tytoniu, czekolady i południowych ziół.

Chateau La Croix St. Andre
czerwone 75cl 130 zł / 104 zł
A.O.C. Lalnde de Pomerol, Francja
Szczepy: Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon
Typowy czerwony kolor. Delikatne aromaty dojrzałych czarnych owoców oraz kwiatów. W ustach
bardzo dobrze wyważone aromaty owoców i beczki. Wyjątkowo gładkie i delikatne taniny.

Chateau de Malengin
czerwone 75cl 118 zł / 94,40 zł
A.C. Montagne Saint Emilion, Francja
Szczepy: 70 % Merlot, 10 % Cabernet Sauvignon, 20 % Cabernet Franc
Głęboko jasny purpurowy kolor, mocna i złożona paleta aromatów, wyraża dojrzałe czarne owoce,
elegancki dąb i pikantne taniny, na podniebieniu mięsiste cieple i niezwykle wyważone.

Corbieres Le Fournas
czerwone 75cl 106 zł / 84,80
zł
A.O.C. Corbieres, Langwedocja Francja
Szczepy: Syrah, Grenache Noir, Carignan
Le Fournas otrzymało swą nazwę od jednej z winnic posiadłości, na której uprawiany jest Syrah, i
która schowana jest wysoko wśród wzgórz. Nazwa ta pochodzi od dziewiętnastowiecznego pieca do
wypalania wapna, którego ruiny można znaleźć w okolicznych zaroślach. Jest to wino czerwone o
gęstym purpurowym, wiśniowym kolorze, o bogatych aromatach czarnej porzeczki, ciemnych liści,
śliwek, jeżyn, malin oraz czerwonej porzeczki. Wino pełne, o bogatej palecie, w której skład
wchodzą smaki czarnych porzeczek, śliwek, dzikich czerwonych owoców, które wsparte są świeżą
kwasowością, krzemionkową mineralnością i delikatnymi taninami. Wino o długim, aromatycznym
zakończeniu. Jest to wspaniałe wino, bardzo dobrze zbalansowane i o wyjątkowej koncentracji
owoców. Do wypicia do 2018 roku.

Côtes du Rhône Vieilles Vignes
czerwone 75cl 101 zł / 80,80
zł
AOC Côtes-du-Rhône, Francja
Winnica znajduje się na niżej położonym terenie w obrębie Gigondas z wapienną glebą żwirową.
Krzewy są w wieku 36-65 lat. Właściciel Joel Saurel przekształcił posiadłość w jedną z lepszych w
regionie. Wino starzone przez 8 miesięcy w betonowych kadziach, butelkowane jest bez klarowania i
filtracji. Wino o aromatach dojrzałych czarnych owoców oraz kwiatów. W ustach mocno owocowe z
przewagą ciemnych owoców oraz z nutami tymianku, oregano, lukrecji, kwiatów i delikatnymi
taninami.

Cahors Maintenant
czerwone 75cl 96 zł / 76,80 zł
A.O.C Cahors, Francja
Szczep: 100 % Malbec
Kolor ma przejrzysty, połyskujący, ale intensywny. W nosie czerwone owoce jak również nuty
kwiatów są dość ekspresywne. W smaku rześkie i miękkie. Pozostawia jednak posmak dojrzałych oraz
suszonych owoców śliwki. Taniny rześkie i krągłe.

Laurent Miquel Nord Sud Syrah
czerwone 75cl 87 zł / 69,60 zł
I.G.P. Pays d’Oc, Langwedocja Francja
Szczep: 100 % Syrah
Syrah o pełnym ciale, bogactwie aromatów dojrzałych owoców leśnych i, tak charakterystycznych dla
szczepu, nut pieprzowych. W smaku wino jest bardzo złożone. W smaku dominuje owoc.
Dojrzałe i soczyste czereśnie, jagody, jeżyny, razem z nutami pieprzowymi i przypraw
korzennych idą w parze z krągłymi, dojrzałymi taninami. Wszystko to zamyka się w kompletną całość
z długim, lekko pikantnym finiszem.

Esprit Barville
czerwone 75cl 79 zł / 63,20 zł
A.C. Cotes du Rhone, Francja
Szczepy: Grenache, Syrah, Mourvedre
Ciemno rubinowy kolor z jasnymi brzegami, średniej intensywności nos, z aromatami owoców i
pikantnymi nutami, pieprz, tymianek. W ustach gładkie, ciepłe i eleganckie. Aromaty dzikich
czerwonych owoców, ciemne wiśnie, podszycie leśne i lukrecja. Najlepiej smakuje z cielęciną lub
wołowiną z grzybami, deser z czekolady.

Laurent Miquel Pere & Fils Cabernet/Syrah
czerwone 75cl 69 zł / 55,20 zł
Vin de Pays d’Oc, Langwedocja Francja
Szczepy: Cabernet Sauvignon, Syrah
W tej langwedockiej mieszance Cabernet, który posiada mocną strukturę, został uzupełniony
eleganckim, owocowym Syrah, tworząc wino o zapachu czarnej porzeczki, ciemnych jagód,
przypraw i lukrecji. W ustach wino jest całkiem bogate i złożone. Wypełnia usta mieszanką
smaków dojrzałych śliwek, czarnej porzeczki i czerwonych owoców, połączonych z delikatnymi,
miękkimi i krągłymi taninami.

Laurent Miquel Pere & Fils Syrah/Grenache
czerwone 75cl 69 zł / 55,20
zł
I.G.P. Pays d’Oc, Langwedocja Francja
Szczepy: Syrah, Grenach
Wino z przewagą Syrah o zapachu dojrzałych czerwonych owoców, mokki i ziół. W ustach gładkie i
intensywnie owocowe z nutami tymianku.

PORTUGALIA

D+D
czerwone 75cl 86 zł / 68,80 zł
D.O.C. Douro, Portugalia
Szczepy: Touriga, Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca
Wino dojrzałe z dużą świeżością. Intensywne oraz kompleksowe z idealnymi nutami
balsamicznymi, kwiatowymi i aromatem beczki. Pełne w swojej strukturze oraz jedwabiste. Idealna
kombinacja beczki i owoców. Eleganckie z pięknym finiszem.

Vihno Maduro „Prova Cega“
czerwone 75cl 71 zł / 56,80
zł
D.O. Douro, Portugalia
Szczepy: Touriga Nacional ,Touriga Franc a , Tinta Roriz, Sousão , Tinta
Barroca
W nosie nuty dojrzałych czerwonych owoców, jeżyn i odrobiny przypraw. W ustach gładkie z długimi
miękkimi taninami. Polecane do czerwonych mięs i serów.

WĘGRY

Gere Attila Solus
czerwone 75cl 443 zł / 354,40
zł
Villány, Węgry
Szczep: 100 % Merlot
Czysty merlot z górnej części winnicy Kopár. Dojrzewa w nowych węgierskich barriques przez
16 miesięcy. Kolor głęboki, purpura z rubinem. Nos niezwykle bogaty, potężny owoc znakomicie
zrównoważony przez beczkę. W drugim planie kawa i kakao. Dalej przyprawy, anyż gwiazdkowy,
goździki, fenkuł, szczypta tytoniu. Taniny fantastycznej jakości. Alkohol doskonale ukryty w
ogromie smaku i aromatu. Niesłychana masa i gęstość, doskonała równowaga.

Gere & Weninger Cabernet Franc Selection
czerwone 75cl 240 zł / 192
zł
Villány, Węgry
Szczep: 100 % Cabernet Franc
Trudno tu mówić o odcieniach czerwieni; w zasadzie to wino jest czarne. W nosie czarna jagoda i
równie czarna porzeczka, skóra i czekolada. 16 miesięcy w beczkach, przeważnie nowych,
wygładziło wino i dodało przyprawowych nut. Pełne ciała, krągłe, taniny jak jedwab.

Apatsagi Pannonhalmi Pinot Noir
czerwone 75cl 123 zł / 98,40 zł
Pannonhalma, Węgry
Szczep: 100 % Pinot Noir
Wino w burgundzkim stylu. W kieliszku głęboka, połyskliwa czerwień. Aromaty dojrzałej czarnej wiśni
oraz truskawki uzupełnione ziołami, goździkami, cynamonem i anyżem. Beczka użyta z umiarem,
dojrzałe taniny pięknie wygładzone. Doskonała budowa i struktura, świetna długość,
wcielona elegancja... Rekomendujemy wcześniejszą dekantację.

Gere Attila Cabernet Sauvignon
czerwone 75cl 123 zł / 98,40 zł
Villány, Węgry
Szczep: 100 % Cabernet Sauvignon
W kieliszku wita nas głęboki rubin. W nosie potężna koncentracja czarnych owoców i jagód,

doprawione czekoladą. W ustach śliwki i jagody, i ponownie czekolada. Przyprawy w tle, taniny
znakomicie dojrzałe. Eleganckie, ze znakomitą strukturą i długim finiszem.

St. Andrea Áldás Egri Bikavér
czerwone 75cl 118 zł / 94,40 zł
Eger, Węgry
Szczepy: Kékfrankos, Merlot, Cabernet Franc, Syrah, Pinot Noir, Menoir
Wino zaczyna się typową egerską nutą, czyli zapachem czereśni. Chwilę potem wkraczają jednak
dominujące aromaty słodkich jeżyn i jagód, lekko skonfigurowanych, po nich zaś leśny zapach
ściółki i więdnących liści. Tło skomponowane ze wschodnich przypraw, anyżu i cynamonu, beczka (21
mcy) doskonale wtopiona. Wino bogate i kompleksowe, ale dzięki utrzymanej znakomitej
podbudowie kwasowej znakomicie zrównoważone. Finisz długi, gęsty, owocowo korzenny.

Gere Attila Athus Cuvee
czerwone 75cl 82 zł / 65,60 zł
Villány, Węgry
Szczepy: Kékfrankos , Cabernet Sauvignon , Portugieser, charakter
Winnica w dolinie Csillagvölgy. Nos owocowy (jagody, wiśnie) i wyraźnie paprykowo przyprawowy. Doskonała kwasowość daje winu kręgosłup, koncentracja na dobrym poziomie, a
dodatek Portugiesera pięknie wygładza to wino. Jest świeżo, aromatycznie, nie za ciężko, a i finisz
przyjemny.

Gere & Schubert Merlot
czerwone 75cl 60 zł / 48 zł
Villány, Węgry
Szczep: 100 % Merlot
Czerwone, wytrawne wino, Merlot w tradycyjnym wydaniu. Ciemna czerwień, zapach śliwkowo waniliowy z lekką nutą tytoniu. Usta okrągłe, gładkie, pełne Świerzych jeżyn oraz ciemnych jagód.
Idealne do potraw z grilla.

Gere & Schubert Portugieser
czerwone 75cl 50 zł / 40 zł
Villány, Węgry
Szczep: 100 % Portugieser
Wino o barwie ciemnogranatowej, wysoko ekstrakcyjne, lekko owocowy aromat, który
przypomina czereśnie. Niska zawartość tanin i kwasów daje nam wino nadające się do
natychmiastowej konsumpcji bez uprzedniej dekantacji.

AUSTRIA

Markus Huber Zweigelt
czerwone 75cl 69 zł / 55,20
zł
Burgenland, Austria
Szczep: 100 % Zweigelt
Ciało średnie, aromaty wiśni i czarnych jagód, miękkie taniny i trwały finisz. Wszechstronne w kuchni,
łatwe do sparowania z niemal każdym daniem opartym na mięsach, polecane do dań
śródziemnomorskich.

CHILE

Coyam, Emiliana, Colchagua Valley
czerwone 75cl 170 zł / 136 zł
Chile – ORGANIC
Szczep: 38% Syrah, 31% Carmenere, 19% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot, 1% Mourvedre,
1% Malbec
Leżakowanie: 13 miesięcy w beczkach 80% francuski dąb, 20% amerykański
Mocna szlachetność, różnorodność ciemnych owoców, zioła, czarny pieprz, ściółka leśna, krągłe i
miękkie.
Wino o wielu twarzach. Patrząc na zawartość człowiek widzi potencjał na dość strukturalnie mocne
wino. Rzeczywiście, różnorodność warstw podrzuca nam co chwile różne doznania, zaczynając od
ciemniejszych owoców, przechodząc przez herbaciane fusy oraz ziołowe inspiracje, a kończąc na dość
mocnych aromatach przypraw korzennych, ściółki leśnej oraz czarnego pieprzu. Usta mocno
zmiękczone, od 2011 roku używają cementowych jajek, gdzie kwasowość poddawana jest rasowaniu i
dzięki temu mamy dość soczysty fundament w tym winie. Nie ma tej potężnej struktury,
zalewającej wszystko co spotyka na swojej drodze, zdekantowane zaskakuję swoją krągła
konstrukcją, miękkim owocem i sporą szlachetnością całego wizerunku. Współpraca tego wina jest
szeroka, pełne pole do popisu kiedy mamy do czynienia z aromatyczną jagnięcina, wszelkimi
wizjami wołowiny, różnymi duszonymi mięsami, bogactwem ziół, warzyw, słodszych przypraw.

Echeverria Family Reserve
czerwone 75cl 121 zł / 96,80 zł
Chile
Szczep: 100 % Cabernet Sauvignon
"Nasza Family Reserva powstaje ze starannej selekcji najlepszych ręcznie zbieranych gron. Ten
Cabernet Sauvignon łączy aromaty dojrzałych wiśni i śliwek z nutami ciemnej czekolady, skóry oraz
dymu. Dobrze zbudowane wino, krągłe i dojrzałe taniny. Finisz gładki i bardzo długi" Roberto
Echeverría Chief Winemaker Wino dojrzewało w 225 litrowych beczkach z francuskiego dębu przez
18 miesięcy, może leżakować 8 lat.

Novas Gran Reserva Carmenere/Cabernet Sauvignon,
czerwone 75cl 71 zł / 56,80
zł
Emiliana
Colchagua Valley, Chile
Szczepy: 85% Carmenere, 15% Cabernet Sauvignon
Winnica Los Robles i Los Morros – dwie parcele o charakterze premium. Gleba: czarna glina
z gruboziarnistym piaskowym podłożem. Ręcznie zbierane winogrona. 70% wina starzone przez
12 miesięcy w beczkach z dębu francuskiego. Głęboka rubinowo czerwona barwa, dojrzała
truskawka oraz ciemne owoce dopełnione przyprawami wraz z niuansami tostu i drewna. W ustach
pełne, niezwykle przyjemnie eleganckie, jedwabiste taniny z długą intensywną końcówką. Tu pole do
popisu jest szerokie. Struktura wina miękka ale też zarazem obfita. Spore spectrum wyboru. Co
najważniejsze, spora aromatyczność może zabić coś wyszukane i delikatnego. Przyprawowość wina
jest często wspominana przy klasykach polskiej kuchni, szczególnie że Carmenere lubi właśnie tego
typu style. Wszelkie mięsa i bardziej zauważalna aromatyczność tych dań.

Casanova Cabernet Sauvignon Reserve
czerwone 75cl 71 zł / 56,80
zł
Maule Valley, Chile
Szczep: 100 % Cabernet Sauvignon
Winogrona do produkcji tego wina są najwyższej jakości i muszą przejść dokładną selekcję. To
eleganckie wino dojrzewa później przez 12 miesięcy w beczkach z francuskiego dębu. Mocne
aromaty jeżyn i delikatna struktura tanin.

Novas Gran Reserva Pinot Noir, Emiliana
czerwone 75cl 71 zł / 56,80 zł
Casablanca Valley, Chile
Szczep: 100% Pinot Noir
Wino Ekologiczne. 20% wina starzone 8 miesięcy w beczkach z dębu francuskiego. Wino w kolorze
jasny rubin, po napowietrzeniu pełne aromatów dojrzałych truskawek i malin z wyczuwalną nutą
kakao i przypraw. Pełne przyjemnych owocowych aromatów z podkreśloną równowagą tanin i
kwasowości. Harmonia i elegancja. Długie i eleganckie. Wszelkie cieplejsze pory dnia letniego właśnie
to wino może zaspokoić każdego miłośnika wina. Pinot Noir nie ma dużej koncentracji, jest lżejsze,
przyjemniejsze

Adobe Reserva Cabernet Sauvignon, Emiliana BIO
czerwone 75cl 57 zł / 45,60
zł
Rapel Valley, Chile
Szczepy: Cabernet Sauvignon, Merlot
Przeważają aromaty czerwonej i czarnej porzeczki z nutami czekolady oraz przypraw, szczególnie
pieprzu. Odczuwalna miękkość owocowości z podkreśleniem świeżości czerwonych owoców.
Delikatny wpływ drewna przyczynił się do mocnej struktury i subtelnych tanin wina. Klasyka dla
Caberneta to czerwone mięso. Warto go nakarmić stekami w rożnych wersjach oraz aromatyczną
jagnięciną.

Antano Carmenere
czerwone 75cl 47 zł / 37,60 zł
Maule Valley, Chile
Szczep: 100 % Carmenere
Ma swoją kolebkę we francuskim regionie Médoc należącym do Bordeaux. Jednakże, dopiero w
Chile rozwinięte zostały najlepsze cechy tego winogrona. Wino dobrze zrównoważone o jaskrawo
rubinowym kolorze. Przyjemny intensywny aromat czarnych jeżyn.

ARGENTYNA

Pinot Noir, Manos Negras, Nequem, Patagonia
zł
Argentyna
Szczep: 100% Pinot Noir

czerwone 75cl 93 zł / 74,40

Leżakowanie: 12 miesięcy w używanych beczkach z dębu francuskiego
Finezyjna elegancja, charakter, czerwone owoce, cappuccino, zioła.
Zaskakująca elegancja owocu Pinot Noir w wydaniu charakternego wina argentyńskiego. Lekkie i
skoncentrowane, bogate i muskularne, mocna konstrukcja wypolerowana dużą zawartością żelaza w
małym siedlisku Nequem w Patagonii. Dużo szlachetności pięknie wkomponowanej w
strukturalny owoc przepełnionym czerwonymi owocami, przyprawami korzennymi, cappuccino
oraz ziołowymi nutami. Duży nacisk na selekcje winogron czyni z tego wina atrakcyjny przykład dla
wzbogacania własnej świadomości jakości oraz poszukiwania poznawania tego co jeszcze nie
odkryte. Pinot Noir to naturalne połączenie z tatarem wołowym, sarniną, dzikim ptactwem, kaczką,
gęsią, a nawet kiedy delikatna wołowina jest subtelnie potraktowana przez Szefa, i tu znajdzie swoje
spełnienie. Grillowane ryby odważnie można brać pod uwagę.

Aguaribay Malbec
czerwone 75cl 86 zł / 68,80 zł
Mendoza, Argentyna
Szczep: 100 % Malbec
Wino pełne, bogate, bardzo owocowe (jeżyna, malina, jagoda) o intensywnej ciemnej barwie.
Aromaty kawy i ziarna kakao pobudzają wyobraźnie. Oczywiście polecane do polędwicy wołowej. Ale
dla odważnych wyśmienite z ciastem czekoladowym.

Malbec, Manos Negras
czerwone 75cl 80 zł /64 zł
Uco Valley, Mendoza, Argentyna
Szczep: 100 % Malbec
Szczep Malbec to ikona argentyńskiego winiarstwa. Alejandro Sejanovich, wyjątkowo
utalentowany enolog, z wielką dokładnością selekcjonuje winogrona dla swoich win. Dzięki temu to
wino wyróżnia się dużą soczystością oraz indywidualnym stylem. Intensywny i głęboki rubinowy kolor
podkreśla charakter, w nosie lekko pikantne, trochę pieprzu, przypraw oraz wybijająca się mocno
obecność owoców leśnych. Podniebienie ukazuje prawdziwy styl tego wina, pełne i prężne,
subtelne ale też z pazurem. Delikatna obecność beczki francuskiej podkręca strukturę pozostawiając
naturalny wigor. Mocny atut przy wszelkich łączeniach z grillowaną lub pieczoną wołowiną oraz
mocniej przyprawianą jagnięciną.

Luigi Bosca Cabernet Sauvignon
czerwone 75cl 71 zł / 56,80 zł
Mendoza, Argentyna
Szczep: 100 % Cabernet Sauvignon
Jasny i wyraźny rubinowo- czerwony kolor. Świeże, owocowe i aksamitne. Aromaty czerwonych i
czarnych owoców, fiołków i czekolady. Mocne, dobrze zbudowane wino z indywidualnością oraz
subtelną elegancją. Dojrzewało 14 miesięcy w beczkach z francuskiego dębu.

Portillo Pinot Noir
czerwone 75cl 62 zł / 49,60 zł
Mendoza, Argentyna
Szczep: 100 % Pinot Noir
Zadziwiająco ciemne w kieliszku, tak różne od europejskich pinotów. Świeże, orzeźwiające, z dużą
zawartością alkoholu oraz posmakiem wiśni. Dobre z białym mięsem oraz do dań z ryżu.

Don Cristoball 1492 Red
czerwone 75cl 48 zł / 38,40 zł
Mendoza, Argentyna
Szczepy: Merlot, Bonarda, Sangiovese
Eleganckie i harmonijne. Intensywny, jasny, rubinowo- czerwony kolor. W winie wyczuwalne
aromaty dojrzałych czerwonych owoców. Charakteryzuje się miękkością tanin i przyjemną
strukturą.

URUGWAJ

Familia Deicas Medanos Tannat Roble
czerwone 75cl 98 zł / 78,40
zł
Juanico, Urugwaj
Szczep: 100 % Tannat
Ciemny fioletowo-atramentowy kolor. W nosie nuty czerwonych owoców, fig, minerałów
i przypraw. Dobrze zbudowane i krągłe. Wyczuwalne miękkie i aksamitne taniny.

USA

The Velvet Devil Merlot, Charles Smith
czerwone 75cl 108 zł / 86,40 zł
Columbia Valley
Washington State, USA
Szczep: 99% Merlot 1% Cabernet Sauvignon
Leżakowanie: 30% wina na 8 miesięcy w beczkach z dębu francuskiego
Obfita aromatyczność, czereśnie, śliwki, velvet’owe taniny
Kalifornijczyk Charles Smith, kiedyś manager zespołu The Ravonettes, mocno celebrował każdy
koncert zafascynowany coraz bardziej kulturą europejską, a najbardziej francuską. Teraz enolog i
producent wybitnych win podkreślających jego miłość do uroków Burgundii i Doliny Rodanu. Oto jego
‘Aksamitny Merlot’ w połączeniu z Cabernet Sauvignon. Bogactwo ciemnych czereśni, śliwki, lukrecji,
cedru oraz anyżu. W smaku dużo owoców oraz niepowtarzalność subtelnych i velvet’owych tanin.
Długi i obfity finisz. Wysoka aromatyczność dania, wszelkie dodatki ciemnych owoców, ziół,
podsuszanych produktów oraz jagnięciny, wołowiny, tu Velvet Devil Merlot pokaże swoje pazurki.

GRUZJA

Schuchmann Saperavi
czerwone 75cl 67 zł / 53,60
zł
Kachetia, Gruzja
Szczep: 100 % Saperavi
Intensywne aromaty soczystej wiśni, w tle ściółka leśna z delikatną nutą pieprzu. Miękkie taniny.
Idealnie oddaje gruziński charakter.

Schuchmann Alazani Valley Red
czerwone 75cl 55 zł / 44 zł
Kachetia, Gruzja
Szczep: 100 % Saperavi
Bogaty aromat czerwonych jagód, przyjemny słodki posmak. Doskonałe do picia solo, jak też do
owoców i deserów.

AUSTRALIA
Hundred Tree Hill
czerwone 75 cl 126,00 zł /100,80
zł
2010
100% Shiraz
Wina Hundred Tree Hill są wytwarzane w malowniczych Pirenejach, położonych w stanie Victoria, w
południowo wschodniej Australii. Oddają wyjątkowy charakter warunków glebowych i chłodnego,
górskiego klimatu. Niska wydajność, wysoka koncentracja smaku i koloru, to klasyczny styl tego
regionu.

Red Earth Shiraz
czerwone 75cl 79 zł / 63,20
zł
Adelaide Plains, Australia
Szczep:100% Shiraz
Wino jest bogate w garbniki i barwniki. Odznacza się zatem ciemnym kolorem oraz dobrze
zaznaczoną kwasowością. Aromat jest zdecydowanie śliwkowy. W bukiecie smakowym również
dominuje śliwka. Pojawiają się także akcenty czekoladowe oraz korzenne.

Babington Brook Shiraz
czerwone 75cl 49 zł / 39,20
zł
Australia
Szczep: 100 % Shiraz
Klasyczne wino z Australii. Odmiana Shiraz idealnie sprawdza się w Australijskim, ciepłym klimacie.
Wyczuwalne nuty konfiturowe: jeżyn, czereśni i jagód. W końcu smaku wyczuwalna słodycz, tytoń i
czekolada. Idealne wino do mięs z owocowymi sosami.

NOWA ZELANDIA

Little Beauty Pinot Noir
czerwone 75cl 145 zł / 116 zł
Marlborough, Nowa Zelandia
Szczep: 100 % Pinot Noir
W aromacie wyczuwalna śliwka, nuty malin oraz kawy. Wszystko dopełnione przez ziołowe
akcenty. Syropowa tekstura, odpowiednia „waga“, całoś
zintegrowana. Delikatnie wyczuwalny
kontakt z lekko przypalaną beczka przez nuty torfu, ciasto wiśniowe oraz jeżyny.

Satellite Pinot Noir, Spy Valley, Waihopai Valley
czerwone 75cl 96 zł / 76,80
zł
Marlborough Nowa Zelandia Szczep: 100% Pinot Noir
Leżakowanie: 6-8 miesięcy w dużych kadziach z dębu francuskiego
Harmonia, ciemne śliwki, przyprawy, lekkość
Moc czerwonego wina w Nowej Zelandii polega głównie na szczepie Pinot Noir. W nosie pełno
czereśni, śliwek z pachnącymi aromatami przypraw i suszonych owoców. Na podniebieniu dużo
harmonii z wcześniejszą odczuwalnością owocu, znakomita równowaga w nutach dębowych,
bogactwo struktury, długo pozostaje w ustach. Wino o dużym potencjale i atrakcyjnej złożoności.
Podobnie jak przy poprzednim Pinot Noir z Argentyny, wszystko co tam, tylko tu jest trochę więcej
świeżości owocu, czyli wszędzie tam gdzie więcej różnego rodzaju owoców w dodatkach oraz
delikatniejsza obróbka termiczna głównego produktu na danym talerzu, np. kaczki sous vide.

