Polecamy wina producentów
zrzeszonych
w Stowarzyszeniu Winiarzy
Ma³opolskiego Prze³omu Wis³y.

Karta
Win

Szampan i Wina Musujace

Wino Rózowe

VEUVE DOUSSOT BRUT

ESTACIONES ROSADO

A.C. CHAMPAGNE
STEPHANE JOLY - FRANCE

VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA
ROQUETA ORIGEN COMERCIAL - HISZPANIA

Odmiany winogron: Pinot Noir, Chardonnay.
Jasnoz³oty kolor. Delikatny aromat kwiatów i owoców
cytrusowych. Smak przepe³nia owocowa œwie¿oœæ jab³ek,
cytrusów i gruszek.

260 z³

To cuvée, stworzone z odmian winogron Bobal i Tempranillo
dziêki czemu lœni w kieliszku wspania³ym
malinowo-ró¿owym kolorem.
Aromaty zielonego jab³ka i brzoskwini, w smaku cytrusowe
i kwiatowe z dobrze zintegrowan¹ kwasowoœci¹,
œwie¿ym i trwa³ym finiszem.

60 z³

PROSECCO RIVANI EXTRA DRY

Wina Czerwone

D.O.C.
SCHENK - ITALY

Odmiana winogron: Glera
Œwie¿y, owocowy aromat.
W smaku: rzeœkie, delikatne, owocowe.
Doskona³e na aperitif oraz do owoców i koktajli.

90 z³
CAVA COSSETANIA BRUT

ROTA DE CABRAL
VINHO REGIONAL TEJO
QUINTA DE RIBERINHA – PORTUGAL

Odmiany winogron: Tricandeira, Castelao, Aragonez.
Wino piêknym rubinowym kolorze, intensywnym aromacie
ciemnych dojrza³ych owoców. W smaku wyczuwalne suszone
i dojrza³e leœne owoce z delikatnymi taninami.
Polecamy do dañ miêsnych.

D.O. PENEDES
CASTEL D’OR - ESPANA

Odmiany winogron: Macabeo, Xerello, Paralleda
Cava ta jest efektem starannej selekcji najlepszych winogron
z regionu i d³ugiego, spokojnego dojrzewania.
Starzenie: Druga fermentacja w butelce.
Minimalne starzenie siê 18 miesiêcy.
Pierwsze wra¿enie, œwie¿e, mocne i owocowe.
PóŸniej pojawiaj¹ siê nuty kwiatowe i miodowe, bardzo
przyjemne i typowe dla win d³ugo dojrzewaj¹cych.
Smak owocowy i z³o¿ony, szczególnie podkreœlaj¹cy
dojrza³oœæ starzenia. D³ugi i wywa¿ony finisz.

QUIET LIFE SHIRAZ
SOUTH EASTERN
BABINGTON BROOK - AUSTRALIA

Odmiana winogron: Shiraz.
W zapachu wyczuwalne nuty konfiturowe:
je¿yn, czereœni i jagód.
W smaku wyczuwalna s³odycz, tytoñ i czekolada.

70 z³
VALLE DE UCO/MENDOZA
BODEGAS SALENTEIN - ARGENTINA

Wina Bia³e
ROTA DE CABRAL
VINHO REGIONAL TEJO
QUINTA DE RIBERINHA - PORTUGAL

Odmiana winogron: Fernao Pires.
W smaku œwie¿e, rzeœkie z aromatem owoców cytrusowych,
warzyw. Doskona³e do ryb, owoców morza, sushi.

Odmiana winogron: Pinot Noir
Bogaty, z³o¿ony aromat dojrza³ych owoców wiœni, truskawek,
je¿yn. W smaku zrównowa¿one, têgie z wyczuwalnymi
elementami dêbu, ciemnej czekolady oraz suszonych owoców.
Pasuje do miês lub dañ z grzybami.

90 z³
TEPERBERG VISION MERLOT
TZORA /SAMSON
TEPERBERG FAMILY WINERY 1870 - ISRAEL

10 z³

QUIET LIFE CHARDONNAY
SOUTH EASTERN
BABINGTON BROOK - AUSTRALIA

Odmiana winogron: Chardonnay
Subtelne wino o delikatnym s³omkowym kolorze. W zapachu
bardzo aromatyczne, w ustach delikatnie orzeŸwiaj¹ce
id¹ce w stronê s³odkich cytrusów.
Dominuj¹ nuty ananasa, gruszki i limonki.

Odmiana winogron: Merlot
Aromat dojrza³ych czerwonych owoców z nut¹ suszonych
œliwek i ciemnej czekolady.
W smaku pe³ne, owocowe z wyczuwalnymi konfiturami i kaw¹.
Polecamy do pieczonych miês.

120 z³
7 SETTE MURI PRIMITIVO DI MANDURIA
D.O.C. PRIMITIVO DI MANDURIA
SCHENK - ITALIA

70 z³
VISION TEPERBERG WHITE
TZORA /SAMSON
TEPERBERG FAMILY WINERY 1870, - ISRAEL

Odmiany winogron: Chardonnay/Semillon
Œwie¿y aromat owoców, wanilii i miodu.
W smaku rzeœkie, œwie¿e, owocowe.
Wyczuwalne dojrza³e, tropikalne i cytrusowe owoce
zwieñczone nutami mineralnymi.
Polecamy do lekkich dañ z drobiu, ryb lub sa³atek.

Odmiany winogron: Primitivo
Winogrona szczepu Primitivo u¿yte do produkcji tego wina
zbierane s¹ rêcznie pod koniec sierpnia, kiedy osi¹gn¹
maksimum dojrza³oœci i koncentracji soku.
Wino dojrzewa przez 4 miesi¹ce w beczkach z dêbu
amerykañskiego i czemu uzyskano wino o intensywnie
rubinowym kolorze z aromatami suszonych
czerwonych i ciemnych owoców oraz przypraw.
W ustach dobrze zrównowa¿one,
têgie, owocowe, zwieñczone miêkkimi taninami.

120 z³

120 z³
Wino Domu
BIANCO DELLA CASA
V.D.T.
GIUSEPPE CAMPAGNOLA - ITALIA

Odmiany winogron: Garganega, Chardonnay, Trebbiano.
S³omkowy kolor, lekki, przyjemny aromat œwie¿ych owoców.
W ustach delikatne, harmonijne.
Doskona³e do przystawek, sa³atek, ryb.

10 z³

40 z³

10 z³

PORTILLO PINOT NOIR

100 z³

60 z³

60 z³

60 z³

Wino Domu
ROSSO DELLA CASA
V.D.T.
GIUSEPPE CAMPAGNOLA - ITALIA

Odmiany winogron: Merlot.
Rubinowy kolor,
przyjemny aromat œwie¿ych owoców.
W ustach delikatne, harmonijne.
Doskona³e do przystawek, lekkich potraw.

10 z³

40 z³

60 z³

