Prezentacja Produktowa
Domain Menada

BUŁGARIA

Mezzek
Mavrud - wytrawne wino o kolorze ciemnych czereśni z delikatną ceglastą
obwódką. Pełne, tłuste, raczej ciężkie. Dominują świeże aromaty dojrzałych,
ciemnych owoców takich jak jagoda, borówka, śliwka kalifornijska. Mavrud
jest szczepem, którego charakterystyczną cechą jest pikantność, pojawiają
się również aromaty świeżo zmielonego czarnego pieprzu, tytoniu, wanilii i
zielonych liści rabarbaru. Ciężkie i esencjonalne wino o intensywnej taninie
i dość wysokiej kwasowości. Wino podawać w temperaturze 17oC.
Doskonale łączy się z polędwicą wołową obtoczoną w czarnym pieprzu,
podaną z gałązką rozmarynu, ziemniaków krojonych w plastry,
obtoczonych w ziołach i jasnej fasolce szparagowej z bułką tartą. Dobrze
komponuje się również z serami pleśniowymi typu roquefort.
Syrah – wytrawne wino o głębokim ciemnopurpurowym kolorze,
leżakowane w beczkach z dębu francuskiego przez minimum 9
miesięcy. Aromaty suszonych śliwek, dojrzałych czarnych porzeczek,
w końcówce wyłaniają się subtelne nuty gorzkiej ciemnej czekolady,
dymu i mokki. Idealna temperatura podawania 17-19oC.
Rekomendowane do potraw grillowanych takich jak wołowina,
karkówka wieprzowa z grillowaną czerwoną papryką i bakłażanem.
Chardonnay – wytrawne wino o jasnosłomkowym kolorze,
połyskujące zielonkawymi refleksami. Aromaty świeżych
białych cytrusowych owoców takich jak melon i brzoskwinia.
Owocowość wina jest podszyta aromatami wysuszonej ściółki
leśnej i skórki chlebowej. Pojawiają się również aromaty
wanilii pochodzące od leżakowania w dębowych beczkach,
zakończenie śmietanowo-masłowe z lekką grapefruitową
goryczką na końcu. Wino w ustach przypomina typowe
niuanse dla Chardonnay z południowej części Burgundii.
Temperatura podawania 9-12oC. Doskonałe połączenie do
przystawek takich jak sałatki jarzynowe, ryby w lekkich
sosach śmietanowych, ale również ryby w galarecie z cytryną i
jajkiem. Pasuje również do serów typu brie z orzechami.

Mezzek
Cabernet Sauvignon- wytrawne wino o czerwonej barwie z lekkimi akcentami cegły,
połyskliwe i klarowne.W zapachu świeże aromaty dojrzałych czarnych porzeczek i
pudełka cygar. Delikatnie zarysowana wanilia i cynamon. Pojawiają się nuty sera
pleśniowego i mokrego drewna. Lekko zarysowane taniny i delikatna kwasowość.
Strukturalne, pełne, agresywne w końcówce, pikantne z nutami mokki i gorzkiej
czekolady. Dobre połączenie to polędwica wołowa w owocowym sosie.
Temperatura serwowania 18oC.

Rose - Wino o jasnym łososiowym kolorze. Klarowne,
połyskliwe. Intensywne świeże aromaty hibiskusa i różanej
herbaty z akcentami czerwonego grejpfruta i arbuza. Lekkie,
pikantne doskonałe na aperitif jak również do sałat z
wędzonym łososiem.
Temperatura serwowania; 13

Merlot - wino o kolorze ciemnych dojrzałych wiśni o lekko
zarysowanej ceglastej obwódce. Klarowne, połyskliwe.
Na pierwszym planie uwypukla się aromat dojrzałych
owoców leśnych jagód i borówek. W zakończeniu wyraźnie
wyczuwalne aromaty konfitury śliwkowej. Wino z niską
zawartością tanin, raczej o średniej kwasowości.
Esencjonalne, pełne, w końcówce wyczuwalne słodkie nuty
wanilii i cynamonu. Uniwersalne pasujące do potraw z
czerwonych mięs takich jak jagnięcina czy potraw z dzikiego
ptactwa w żurawinowych sosach.
Temperatura serwowania 17 C

Chateau Menada
Cabernet Sauvignon - wytrawne wino o pięknym, głębokim
nasyconym rubinowym kolorze. Imponujący aromat, z nutą
czerwonych owoców, śliwki, dyskretnych przypraw, dębu i wanilii.
Smak pełny i soczysty. Zakończenie z odczuciem przyjemnej
słodkości. Długi posmak ze wspomnieniem o suszonych owocach i
subtelnym dębie. Idealne uzupełnienie potraw z mięs czerwonych i
wszystkich serów. Konsumuje się natychmiast po otwarciu butelki w
temperaturze 16-18ºC.
Merlot dry - wytrawne o pięknym, głębokim rubinowym
kolorze. Bogaty kompleksowy aromat z dominacją dojrzałych
czerwonych owoców, korzeni oraz śliwek. Aromat smakowy o
wyraźnym charakterze owocowym, bardzo soczysty.
Wyśmienicie zrównoważony smak, z miękkimi taninami,
gładki i harmonijny. Posmak ciepły i długi ze wspomnieniem o
dojrzałych soczystych owocach. Idealne uzupełnienie potraw z
mięs czerwonych, barbecue, świeżych sałat, serów białych i
żółtych. Konsumuje się natychmiast po otwarciu butelki w
temperaturze 16-18ºC.
Merlot semi dry- Czerwone, półwytrawne wino o pięknym,
głębokim rubinowym kolorze. Bogaty, kompleksowy
aromat z dominacją dojrzałych czerwonych owoców,
korzeni oraz śliwek. Aromat smakowy o wyraźnym
charakterze owocowym, bardzo soczysty. Wyśmienicie
zrównoważony smak, z miękkimi taninami, gładki i
harmonijny. Posmak ciepły i długi ze wspomnieniem
dojrzałych soczystych owoców. Idealne uzupełnienie
potraw z mięs czerwonych, barbecue, świeżych sałat,
serów białych i żółtych. Konsumuje się natychmiast po
otwarciu butelki w temperaturze 16-18ºC.

Chateau Menada
Rose- wytrawne wino o pięknej barwie jasnej czereśni, z przyjemnymi
żywymi odblaskami. Delikatny aromat z nuta truskawki, maliny oraz
czerwonych owoców leśnych, a w aromacie smakowym wyczuwalne
również akcenty korzenne. Smak świeży, dobrze zbilansowany kończący
się przyjemną pikantna słodkością. Wydłużony posmak z odcieniami
truskawki oraz barwnych akcentów. Idealne uzupełnienie przystawek,
delikatesów morskich, mięs czerwonych oraz serów żółtych. Gotowe do
spożycia po otwarciu butelki. Serwować schłodzone w temp. 10-12ºC.
Muscat - białe wytrawne wino mające przyjemny owocowy
charakter i różnorodny bogaty aromat. Smak ma wyrazisty
złożony i intensywny. Gotowe do spożycia po otwarciu
butelki. Serwować schłodzone w temperaturze 10-12ºC.

Chardonnay dry - wytrawne wino o subtelnym,
słomianożółtym kolorze, z lekkim złotawym odcieniem.
Świeży i finezyjny aromat, z nuta moreli, jabłka i miodu.
Doskonały, orzeźwiający smak, kończący się miękkością i
wyczuciem ciepła. Długi i bardzo przyjemny posmak moreli i
miodu. Komponuje się ze świeżymi sałatkami z filetami
kurczaka lub do koreczków, lekkich mięs, ryb, sera. Gotowe
do spożycia po otwarciu butelki. Serwować schłodzone w
temp. 10-12ºC.
Chardonnay semi dry- białe półwytrawne wino o
subtelnym słomkowo-żółtym kolorze, z lekkim złotawym
odcieniem. Świeży i finezyjny aromat, z nuta moreli, jabłka
i miodu. Doskonały orzeźwiający smak, kończący się
miękkością i wyczuciem ciepła. Długi i bardzo przyjemny
posmak moreli i miodu. Idealny ze świeżymi sałatkami z
filetami kurczaka lub do koreczków, lekkich mięs, ryb,
sera. Gotowe do spożycia po otwarciu butelki. Serwować
schłodzone w temp. 10-12ºC.

Tcherga

Wina będące dziełem najlepszych mistrzów sztuki winiarskiej w winiarni Stara
Zagora. to charakterystyczny dla Bułgarii ręcznie tkany dywanik, w którym
zgromadzono najbardziej imponujące i piękne barwy bułgarskiej przyrody.
Podobnie nasze wino zawiera mozaikę różnorodnych smaków i aromatów z trzech
wielkich bułgarskich szczepów winogron
Cabernet Sauvignon- czerwone, półwytrawne wino z
trzech wielkich bułgarskich szczepów winogron
wyrosłych w regionie Niziny Trackiej w Bułgarii. Posiada
głęboki, nasycony czerwony kolor i imponujący aromat
czerwonych owoców, dębu i wanilii. Długi posmak z
akcentami suszonych owoców.
Red dry - czerwone, wytrawne wino będące kompozycja
trzech wykwintnych szczepów winogron: Merlot,
Cabernet Sauvignon. W rezultacie otrzymano doskonałe
wino mające duszę południa Bułgarii. Ma głęboką
czerwoną barwę z brązowymi refleksami oraz
intensywny owocowo-korzenny aromat. Bogaty smak
pozostawia subtelne wrażenie miękkości.
Red semi dry- czerwone, półwytrawne wino będące
powstałe z wyselekcjonowanych winogron trzech
najlepszych szczepów: Cabernet Sauvignon i
Merlot&Rubin. Intensywny czerwony kolor z brązowymi
refleksami oraz intensywny aromat owoców.
Red semi sweet- czerwone, półsłodkie wino będące
kompozycją trzech wykwintnych szczepów winogron:
Merlot, Cabernet Sauvignon, Rubin. Urzekająca głębia
smaku owoców i przypraw, intensywna rubinowa barwa,
oraz bogaty smak sprawia, iż wino długo pozostaje w
pamięci.

Tcherga
Rose – wytrawne wino będące kompozycją trzech wykwintnych szczepów
winogron: Cabernet Sauvignon i Merlot&Rubin. To wino przyciąga nas
kolorem dzikiej wiśni, doskonałym aromatem leśnych owoców i swym
świeżym, delikatnym, aksamitnym i pełnym ciała smakiem. To wszystko
sprawia, że Tcherga Rose jest wyjątkowym, delikatnym i przyjemnym
winem.
White dry - białe wytrawne wino będące kompozycją trzech
wykwintnych szczepów winogron: Chardonnay, Aligote, Dimyat.
Wino ma żywy, cytrynowy kolor z odcieniami złota i zieleni.
Bukiet jest złożony, z akcentami minerałów, owoców świeżych
brzoskwiń, melonów i zielonych jabłek. Bogaty, tropikalny smak
jest wzbogacony przez przyjemna słodycz i dostrzegalna nutę
francuskiego dębu. Pełna ciepła i doskonała struktura wina,
powoduje, że to białe wino godne jest zapamiętania.
White semi dry- białe półwytrawne wino będące kompozycją
trzech wykwintnych szczepów winogron: Chardonnay, Aligote,
Dimyat. Urzekająca cytrynowa barwa z odcieniami złota;
owocowy bukiet z delikatnymi akcentami minerałów.
Pozostający długo w pamięci posmak tropikalnych owoców z
nutką francuskiego dębu.

White semi sweet- białe półsłodkie wino będące kompozycją
trzech wykwintnych szczepów winogron: Chardonnay, Aligote,
Dimyat. Złożony bukiet ze świeżych owoców z brzoskwiń, jabłek
nadaje świetlistą barwę. Delikatne akcenty minerałów i
francuskiego dębu wzbogacają smak i aromat.

Oriachovitza
Cabernet Sauvignon Reserve - czerwone, wytrawne wino o ciemnokarminowej barwie z delikatnym odcieniem brązu. Bogaty bukiet zapachów
dzikich owoców i przypraw korzennych. Wino ma doskonałą strukturę i
kuszący aromat z nuta czerwonych owoców, dębu, wanilii i czekolady. Długi
posmak z doskonałą równowagą pomiędzy owocowymi i dębowymi
aromatami.

Cabernet Sauvignon Premium Reserve- czerwone, wytrawne
wino, o głęboko czerwonej barwie z delikatnymi brązowymi
refleksami. Wieloowocowe, dymne, waniliowe i cynamonowe
aromaty oraz świetnie zrównoważony smak. Nadzwyczajny,
długotrwały posmak ze wspomnieniem akcentów dębu.
Merlot Reserve - czerwone, wytrawne wino o głęboko
czerwonej barwie z delikatnym miedzianem odcieniem.
Bukiet złożony z aromatów suszonych owoców i przypraw.
Bogata struktura i odkrywczy smak z kuszącą kompozycją
czerwonych owoców, dębu, wanilii i czekolady. Pozostawia
długotrwały, przyjemny posmak z owocową i dębową
łagodnością.
Merlot Premium Reserve - czerwone, wytrawne
wino posiadające piękny wiśniowy kolor oraz
atrakcyjny bukiet aromatów, zdominowany przez
pikantne przyprawy i żywiczne akcenty. W smaku
zauważalne aluzje suszonych liści i dębu.
Delikatność i harmonia w wyraźną świeżością.
Posmak jest delikatny i elegancki, pozostawiający
długotrwałe i miłe wrażenie.

Damena
Damena to linia win pochodząca z ekskluzywnej winnicy BELITZA WINEYARDS
leżącej w regionie STARA ZAGORA. Oferujemy urozmaiconą gamę wspaniałych
czerwonych szczepów winogron, które są kwintesencją unikalnych walorów
tego terroir.
Mavrud - półwytrawne wino o szkarłatnej szacie. Bukiet
pełny, intensywny z dominacją zapachów czarnej
porzeczki, wiśni oraz pikantnym akcentem pieprzu na
końcu. Doskonała struktura delikatnych tanin oraz długi
posmak.
Merlot - półwytrawne wino o ciemno szkarłatnej
szacie. Bukiet: pełny, intensywny, doskonały z
akcentami wiśni, czarnej porzeczki oraz śliwki.
Smak elegancki, Charakterystyczny dla Merlota oraz
długo pozostający w pamięci posmak.
Cabernet Sauvignon - półwytrawne wino o
cudownej, rubinowej szacie. Bukiet:
bogaty, pełny z dominacja zapachów
jagody, czarnej porzeczki oraz ziół. Smak
owocowy z długim, lekko pikantnym
smakiem.
Merlot & Malbec - półwytrawne wino o
fiołkowo, szkarłatnej szacie. Wspaniały
bukiet z dominacją zapachów leśnych
owoców oraz pikantnymi akcentami
tytoniu oraz skóry. Smak z wyczuwalną
wiśnią, posmakiem cedru oraz tonami
mineralnymi. Długi, suchy taninowy
posmak.
Chardonnay - wytrawne wino o słomkowej
barwie. Pełny i zbalansowany bukiet z
akcentami owoców. Na długo pozostaje w
pamięci.

Contemplations
Chardonnay - wytrawne wino regionalne z unikalnego,
ekologicznego obszaru Niziny Trackiej leżącego wzdłuż
granicy bułgarsko - greckiej. Wino ma kolor słomkowy z
delikatnymi odcieniami zieleni. Aromat: finezyjny i
kompleksowy z niuansami moreli, jabłka i miodu. Smak
delikatny, owocowy, świeży i elegancki, dobrze
zbalansowany, kończący się długim przyjemnym finałem z
odcieniami moreli i kwiatów. Linia Contemplations jest
dziełem wybitnych enologów, połączeniem wiedzy i
doświadczenia z najnowocześniejszymi technologiami
produkcji.

Merlot & Malbec - wytrawne wino regionalne z unikalnego,
ekologicznego obszaru Niziny Trackiej leżącego wzdłuż
granicy bułgarsko-greckiej. Jest to bezludny od wieków
pas ziemi, gdzie plantacje winogron znajdują idealne
warunki rozwoju. Wino to ma kolor: nasycony, ciemnorubinowy z wiśniowym odcieniem. Zapach: kompleksowy z
aromatami śliwki, czarnej porzeczki, pieprzu i akcentami
szlachetnych odmian tytoniu. Smak: bogaty, pełen ciała z
aksamitnym wrażeniem czekolady i karmelu. Bardzo długi
finisz z delikatnymi taninami w tle. Długo pozostający w
pamięci smak i zapach charakterystycznych dla regionu
pochodzenia wina.

Sophia Sakar
Merlot Rubin - półwytrawne wino szczepowe o unikalnym rubinowym
odcieniu czerwieni. Winorośl typu Merlot Rubin to odmiana
charakterystyczna głownie dla Bułgarii. Doskonałe do dań mięsnych,
pieczonego drobiu, makaronów oraz serów. Zaleca się otwarcie butelki
na godzinę przed spożyciem. Serwować w temperaturze 15-17ºC.
Pamid - czerwone półsłodkie wino wyprodukowane z
rodzimego szczepu bułgarskich winorośli Pamid. Wino
posiada przyjemny smak i interesujący bukiet. Idealnie
komponuje się z mięsem, indykiem z borówkami, dziczyzną
i serami. Zaleca się otwarcie butelki na godzinę przed
spożyciem. Serwować w temperaturze 16-18ºC
Melnik- czerwone półwytrawne wino z odmiany Pmiad &
Melnik. Jest to jeden z najbardziej cenionych rodzimych
szczepów bułgarskich winorośli. Doskonałe do potraw z
grilla, pieczonego drobiu oraz serów. Serwować w
temperaturze 14-16ºC.
Cabernet Sauvignon - czerwone wytrawne wino
szczepowe Cabernet Sauvignon uznawany jest za
najlepszy czerwony szczep na świecie, a jego
bułgarska odmiana cenione jest przez wszystkich
koneserów win. Wino zalecane do dań mięsnych,
dziczyzny, pieczonego drobiu oraz wysokiej
jakości serów.

Kadarka- czerwone wino półsłodkie będące
liderem w swojej kategorii w wielu krajach
europejskich. Szczególnie popularne w
Niemczech, Polsce, Bułgarii oraz na Węgrzech.

Sophia Sakar
Blanc de Blanc- białe półwytrawne wino, skomponowane z
trzech szczepów winorośli: Dimiat, Misket, Ugni Blanc.
Wino posiada unikalny smak i aromat. Zalecane do owoców
morza, drobiu, białych mięs i ryb. Serwować schłodzone do
temperatury 12ºC.

Chardonnay - białe wytrawne wino, skomponowane ze
światowej sławy szczepu winorośli Chardonnay o
unikalnym aromacie. Zalecane do owoców morza,
drobiu, białych mięs i ryb. Serwować w temperaturze 1517ºC.

Muscat - Białe półsłodkie wino otrzymywane ze
szczepu winogron Muscat Ottonel. Wino posiada
delikatny smak i aromat. Idealne do białych serów,
ryb i orzechów. Serwować schłodzone do temperatury
12-14ºC.

Kadarka
Semi dry - czerwone półwytrawne wino
o pięknej rubinowej barwie, delikatnym
smaku i aromacie. Doskonałe do potraw
z grilla, dziczyzny, indyka oraz serów.
Butelkę najlepiej otworzyć na godzinę
przed spożyciem. Spożywać w
temperaturze 16-18ºC.

Semi sweet - półsłodkie wino o pięknej
rubinowej barwie, o delikatnym smaku i
aromacie. Naturalna słodycz wynika ze
zbioru tylko dojrzałych winogron.
Doskonałe do potraw mięsnych z
dodatkiem borówek i jabłek, sałatek
owocowych oraz deserów. Spożywać w
temperaturze 16-18ºC.

Sakar
Linia bułgarskich wino stołowych,
skomponowanych z najlepszych i
wyselekcjonowanych winogron szczepów: Muscat,
Merlot. i Pamid uprawianych na Nizinie Trackiej.

Muscat – białe, półsłodkie.
Pamid – czerwone półsłodkie.
Merlot – czerwone, półwytrawne.

Brasco

Red i White- to nowa linia naturalnych win
deserowych. Dzięki starannie przeprowadzonej
selekcji winogron i nowoczesnej technologii
uzyskano produkt, który z pewnością zadowoli
gusta wybrednych smakoszy. Wielowiekowa
tradycja i wysoka jakość użytych do produkcji
Brasco odmian winogron jest gwarancją
zadowolenia każdego konesera. Jest doskonałe do
deserów ciast oraz owoców. Podawać schłodzone
do temperatury 12-16ºC.

Kadarka Exclusive

Półsłodkie wino o rubinowej barwie i
delikatnym aromacie. Jest dziełem najlepszych
mistrzów sztuki winiarskiej w winiarni w Starej
Zagorze. Doskonałe do potraw mięsnych z
grilla z dodatkiem borówek i jabłek oraz
owoców, ciast i deserów. Podawać w
temperaturze 16-18ºC.

Kagor Dessert (Pastoral)

Tradycyjne wino deserowe oparte na
cerkiewno klasztornej recepturze,
produkowane z wyselekcjonowanych
gatunków winogron. Kagor jest liderem win
deserowych w rejonie Europy Południowej i
Bałkanów, posiada aksamitny i harmonijnie
zrównoważony smak i bukiet. Spożywać w
temperaturze 16-18ºC.

MOŁDAWIA

Czarny Monastyr

Red - czerwone, półsłodkie wino oczarowuje
świeżym, owocowym aromatem, piękną rubinową
szatą i harmonijnym smakiem. Najlepsze do
serów, ciast, owoców oraz jako aperitif.

White - białe, półsłodkie wino oczarowuje
kwiatowym aromatem, piękną złocistą szatą oraz
delikatnym owocowym smakiem. Najlepsze do
deserów, ciast, owoców oraz jako aperitif.
Serwować schłodzone.

Kadarka

Moldavian - wysokiej jakości naturalnie półsłodkie
czerwone wino o intensywnej rubinowej barwie.
Posiada harmonijny smak, bukiet z akcentami
szafranu i czerwonych dojrzałych owoców.
Podawać w temp. Od +16ºC do +18ºC.

Purcari
Linia najwyższej jakości czerwonych i białych win. Produkowanych z
wyselekcjonowanych winogron z legendarnego regionu Purcari na południu
Mołdawii.
Rosu de Purcari – najwyższej jakości czerwone wytrawne, będące
kompozycją ręcznie zbirranych odmian Cabernet Sauvignon, Merlot i
Malbec z okolic Doliny Dniestru. Połyskliwa czerwona szata, owocowy
aromat ze słodkimi akcentami wanilii oraz dojrzałych leśnych owoców.
Dojrzewa min 3 lata w dębowych beczkach i 6 miesięcy w butelce.
Negru de Purcari - czerwone wytrawne produkowane z
wyselekcjonowanych winogron szczepów Cabernet Sauvignon, Rara
Neagru i Saperavi, zbieranych na prawym brzegu Dniestru.
Ciemnoczerwona szata, złożony zapach z reminiscencją dojrzałych
śliwek i fig.
Cabernet Sauvignon - czerwone wytrawne
produkowane z wyselekcjonowanych winogron
szczepu Cabernet Sauvignon. Dojrzewało co
najmniej 12 miesięcy w dębowych beczkach.
Charakteryzuje się rubinowym kolorem, głębokim
aksamitnym smakiem z delikatnym bukietem
fiołków i aromatem safianu.
Merlot - czerwone wytrawne produkowane ze
szczepu Merlot rosnącym w unikalnych glebowo –
klimatycznych warunkach. Dojrzewało w beczkach
z francuskiego dębu przez co najmniej 12
miesięcy. Charakteryzuje się rubinowym kolorem,
z głębokim aksamitnym smakiem i wyrazistym
aromatem czerwonych owoców.

Purcari
Linia najwyższej jakości czerwonych i białych win. Produkowanych z
wyselekcjonowanych winogron z legendarnego regionu Purcari na południu
Mołdawii.

Chardonnay - białe wytrawne produkowane zgodnie z klasyczną
technologią z wyselekcjonowanych winogron szczepu Chardonnay.
Dojrzewało w beczkach z francuskiego dębu przez co najmniej 12
miesięcy. Charakteryzuje się kolorem od jasno-słomkowego do
słomkowego, miękkim zbalansowanym smakiem z lekką rozmaitością
goryczy i delikatnym aromatem berberysu.
Pinot Noir - czerwone wytrawne produkowane z
wyselekcjonowanych winogron szczepu Pinot Noir
rosnących w unikalnych glebowo – klimatycznych
warunkach do produkcji czerwonego wina. Dojrzewało
w beczkach z francuskiego dębu przez co najmniej 12
miesięcy. Charakteryzuje się rubinowym kolorem,
miękkim zbalansowanym smakiem ze szlachetnym
aromatem.

Kagor- czerwone deserowe wino likierowe,
produkowane ze szczepu Cabernet Sauvignon.
Intensywny ciemnoczerwony kolor, świetnie
zbalansowany smak. Bukiet zdominowany przez
akcenty suszonych śliwek i czekolady.

Mołdawska Dolina
Pinot Noir - czerwone półsłodkie wino z
francuskiego szczepu Pinot Noir
uprawianego w południowej Mołdawii.
Barwa czerwona z ceglastymi akcentami
wiśni i maliny. Smak harmonijny,
delikatny. Podawać w temperaturze 1618ºC.
Donna Rose - różowe półsłodkie wino
wytwarzane z wyselekcjonowanych
odmian winogron odmiany Vitis vinifera
L uprawianych w regionie centralnym
Mołdawii. W smaku Świeże i
zrównoważone, z przyjemnym słodkim
posmakiem charakterystycznym dla
tego szczepu.
Muscat - białe półsłodkie wino ze
szczepu Muscat pochodzącego ze
słynnego Mołdawskiego regionu Onesti idealnego do uprawy białych szczepów
winorośli. Wino posiada słomkowo-żółty
kolor i intensywny aromat z akcentami
kolendry i geranium. Pozostawia długi,
intensywny posmak dojrzałych owoców.
Idealne do deserów, ciast, owoców oraz
jako aperitif. Pić schłodzone do
temperatury 10-12ºC.

Mołdawska Dolina
Cabernet Sauvignon - czerwone półwytrawne wino
ze szczepu Cabernet Sauvignon uprawianego z
południowej Mołdawii, w regionie Etulia - idealnym
dla upraw czerwonych szczepów winorośli.
Intensywnie czerwona barwa
z odcieniem rubinowym. Bukiet
z wyraźnym owocowo-korzennym aromatem.

Chardonnay - białe półwytrawne wino ze szczepu
Chardonnay pochodzącego ze słynnego
Mołdawskiego regionu Onesti - idealnego do
uprawy białych szczepów winorośli. Wino
posiada słomkowo-żółty kolor oraz świeży,
radosny charakter.
W bukiecie akcenty brzoskwini, polnych
kwiatów i cytrusów. Idealne do potraw
z ryb, białych mięs, drobiu i jako aperitif. Pić
schłodzone do temperatury 10-12ºC.
Merlot - czerwone półsłodkie wino ze
szlachetnego szczepu Merlot o pięknej,
nasyconej, czerwonej barwie i delikatnym
smaku. Bukiet intensywny z dominacją
czerwonych owoców i przypraw korzennych.
Wino pochodzi z południa Mołdawii z regionu
Etulia - idealnego do uprawy czerwonych odmian
winorośli. Podawać w temperaturze 15-17ºC,
najlepiej do owoców, ciast, deserów oraz jako
aperitif.

Sangria 2L

Aromatyzowany napój wino
pochodny skomponowany na bazie
słodkiego wina gronowego z
dodatkiem soków owocowych.
Sangria jest wszędzie tam gdzie
słońce, relaks, radosny letni nastrój
i zabawa. Idealne do owoców,
deserów oraz jako aperitif.

MIX litrowy
Kompozycja słodkich i półsłodkich win
mołdawskich: Tamianka, Kagor i
Kadarka.
Tamianka - naturalne białe półsłodkie
wino gronowe produkowane z winogron
typu Tamianka, posiadające słomkowo
- złoty kolor oraz wyraźnie zaznaczony
aromat z delikatnym akcentem
cytrusów.
Kadarka - naturalne czerwone
półsłodkie wino gronowe produkowane
z winogron typu Kadarka o pięknym
kolorze dojrzałej wiśni, pełnym
harmonijnym smaku i owocowym
aromacie.
Kagor - czerwone słodkie wino
produkowane z winogron rodzaju
Cabernet Sauvignon oraz innych
rodzajów Vitis Vinifera przy
wykorzystaniu oryginalnej technologii.
Posiada ciemny czerwony kolor. W
aromacie wyczuwalne tony owocowe z
nutą śliwek. W smaku aksamitne i
harmonijne - doskonale łączy się z
owocami i deserami.

Dolce Salute

Cherry – unikalny produkt, nowy na
naszym rynku, kompozycja naturalnego
wina gronowego i świeżych soków
owocowych. W średniowieczu ten typ
napoju nazywano Napojem Bogów i
gościł on tylko na królewskich stołach.
Wykonane wg starej receptury słodkie
wino Dolce Salute oczarowuje lekkim,
świeżym smakiem i długim aksamitnym
posmakiem. Nie zawiera sztucznych
aromatów, barwników ani
konserwantów. Podawać schłodzone do
temp. 7-10oC.

Companione
Pinot Noir - czerwone gronowe półsłodkie wino
ze szczepu Pinot Noir. Kolor dojrzałej wiśni.
Smak pełny, delikatny i harmonijny. Aromat:
jasnych dojrzałych owoców.

Sauvignon - półsłodkie gronowe białe wino
ze szczepu Sauvignon. Kolor słomkowozłoty. Aromat wyraźny, mocny z delikatnym
akcentem czerwonej porzeczki w tle.

Lidia/Isabella

Naturalnie półsłodkie czerwone wino o
subtelnym zapachu poziomek
zbalansowany, harmonijny i unikalny
smak. Wyprodukowane z ręcznie
wyselekcjonowanych winogron szczepu
Lidia i Isabella (85%) oraz innych odmian
winorośli Vits L.laburusca, przy
wykorzystaniu tradycyjnych technik.
Idealne na każdą okazję, szczególnie
dobrze komponuje się z daniami mięsnymi
oraz przekąskami.

Monastyr
Monastyr Kapriana - najstarsza budowla klasztorna między Prutem
i Dniestrem. Zbudowany w XV wieku przez mołdawskiego księcia
Stefana Wielkiego na pamiątkę zwycięskich walk prowadzonych na
tych terenach. W dowód wdzięczności i na sławę wybawcy
produkuje się tu wspaniałe wino.

Kagor - tradycyjne czerwone słodkie wino
likierowe produkowane ze szczepu Cabernet
Sauvignon według oryginalnej cerkiewnej
receptury. Posiada intensywny czerwony kolor
oraz bogaty bukiet z dominacją suszonych
owoców i czekolady w tle.

Muscat - tradycyjne białe słodkie wino
likierowe produkowane według oryginalnej
cerkiewnej receptury. Muscat Monastyr
posiada bursztynowo-złoty kolor
charakterystyczny tylko dla szlachetnych
odmian tego szczepu winogron oraz
bogaty bukiet z dominacją zapachów
suszonych moreli i gruszek oraz ananasa.

Plum

Unikalna półsłodka kompozycja białego
gronowego wina i naturalnego soku
śliwkowego o wyjątkowo czystym,
aksamitnym i zrównoważonym smaku
dojrzałej śliwki. Aromat mocny z
dominacją zapachów owocu pestki śliwy.
Kolor złoto-słomkowy. Podawać
schłodzone.

Prometeu Wine

Różowe likierowe wino mołdawski
stworzone przy współpracy enologów z
Francji i Mołdawii. Selekcjonowane grona
szlachetnych odmian: Sauvignon, Aligote
Rkatsiteli oraz unikalna technologia
Vinorum dały efekty w postaci
znakomitego deserowego wina. Bogaty
aromat i smak suszonych owoców i
migdałów sprawia, ze wino idealnie
komponuje się z ciastami, owocami oraz
dodatek do południowej kawy.

PORTUGALIA

Arcos DA Vinha

Czerwone, wytrawne wino wyprodukowane z
winogron Touriga Nacional, Tinta Roriz i Jaen,
typowych odmian winorośli uprawianych w
Portugalii. Rubinowa barwa, owocowy i delikatny
smak. Najlepiej serwować w temp. 16-18C.
Odpowiednie do dań mięsnych.

Porto Pitters
Blanc - znakomite naturalnie słodkie wino
portugalskie z winnic leżących nad rzeką
Duero. Jasny bursztynowy kolor, unikalny
smak oraz wyjątkowo bogaty aromat to walory
dzięki którym Porto jest cenionym na całym
świecie aperitifem oraz doskonałym dodatkiem
do serów, orzechów, owoców i ciast. Spożywać
czyste lub w drinku z tonikiem i skórką
cytryny.
Tawny - Znakomite naturalnie słodkie wino
portugalskie z winnic leżących na rzeką Duero.
Ciemny bursztynowy kolor, unikalny smak
oraz wyjątkowo bogaty aromat to walory
dzięki którym porto jest znanym na całym
świecie aperitifem, wyśmienicie smakuje z
gęsimi wątróbkami i najlepszymi serami.

CHILE

Rios
Rios de Chile zrodziło się, aby oddać hołd rzekom, które są karmione
przez roztopiony śnieg spływający z Andów, dając życie dolinom, które w
Chile są podstawą dla produkcji najwyższej jakości win.
Dolina Cachapoal słynie na całym świecie ze swojego
śródziemnomorskiego klimatu, gdzie Góry Nadbrzeżne i Andy tworzą
specjalną glebę, która pozwala nam produkować wysokiej jakości wina.
Cabernet Sauvignon red dry - wino o intensywnym
czerwonym kolorze. W zapachu pojawiają się aromaty
czarnych dojrzałych porzeczek i leśnych owoców. Strukturę
wina odświeżają konfiturowe aromaty rozgniecionych jeżyn i
jagód z liśćmi mięty. W ustach wyraźnie owocowe nuty. Na
końcu miły akcent kolorowego pieprzu. Doskonale
komponuje się z czerwonymi mięsami z grilla.
Temperatura serwowania 16-18 C

Carmenere red dry - Wino o głębokiej czerwonej barwie z
odcieniami fioletu. W zapachu dominują charakterystyczne
dla szczepu Carmenere aromaty krzaków czarnej porzeczki i
liści mięty. Delikatne aromaty leśnych i suszonych owoców
oraz czarnego mielonego pieprzu dodają pikantności i
podkreślają świeżość wina. Doskonale do dań kuchni włoskiej
takich jak pasta i pizza. Temperatura serwowania 16-18 C
Chardonnay white dry - Wino o jasno-żółtej barwie z
zielonymi refleksami. Klarowne, połyskliwe. W zapachu
dominują aromaty brzoskwini i passiflory z delikatnymi
nutami orzechów laskowych. Wino w ustach jest świeże o
lemonkowo – śmietanowej strukturze. Pojawiają się również
nuty tostów masła i śmietany. Świetnie połączy się z daniami
z białych ryb w maślano – cytrynowych sosach oraz
krewetek. Doskonałe również na aperitif. Temperatura
serwowania 10-12 C

Mesa de Mundo - Chile
Merlot - czerwone półwytrawne chilijskie
szczepowe wino, dojrzałe i
skoncentrowane. Smak zdominowany
przez akcenty jeżyn, przypraw
korzennych z delikatnym posmakiem
mięty. Barwa śliwkowa.
Cabernet - czerwone wytrawne chilijskie
szczepowe wino będące znakomitym
połączeniem dojrzałych gron Cabernet
Sauvignon z delikatnymi akcentami cedru,
mokki i dębu. Bukiet o owocowym
charakterze z nutami wiśni, porzeczki i
śliwki w tle. Umiejętnie zbalansowane, może
dojrzewać w piwniczce kilka lat.

White - Białe wytrawne stołowe wino oddające
w pełni walory chilijskiej przyrody. Ma świeży
charakter z nutami dzikich roślin i
minerałów. W posmaku długo utrzymujący
się agrestowy akcent. Wyśmienite do każdej
potrawy.

Ravanal
Reserva Chardonnay - białe półwytrawne wino ze
szczepu Chardonnay o aromacie owoców
tropikalnych i wanilii. Dzięki dojrzewaniu w
dębowych beczkach wino posiada tak
charakterystyczne dla win Nowego Świata:
lekkość, łagodność oraz doskonałą strukturę.
Idealne do dań z owoców morza i ryb.
Gran Reserva Chardonnay - wino
przechowywane w dębowych beczkach.
Posiada wyraźny smak tropikalnych owoców,
bananów oraz orzecha kokosowego.
Doskonałe do dań z owoców morza oraz ryb.
Reserva Carmenere - czerwone półwytrawne
wino ze szczepu Carmenere, najbardziej
prestiżowej odmiany chilijskich winogron.
Późny zbiór oraz dojrzewanie przez 12
miesięcy w beczkach francuskiego i
amerykańskiego dębu nadały winu
intensywny smak i aromat oraz świetną
strukturę. Bukiet z dominacją dojrzałych
jagód oraz śliwek. Idealne do deserów,
makaronów i dań mięsnych.
Gran Reserva Carmenere - szczególnie
wyselekcjonowane wino przez 12 miesięcy
dojrzewało w beczkach z amerykańskiego i
francuskiego dębu. Jagody nadają
kaszmirowo - purpurową barwę wina, o
aromacie wanilii i czekolady. Nadaje się
najlepiej do dań z drobiu oraz dziczyzny.

ARGENTYNA

Signos
Malbec/Shiraz- wytrawne wino o intensywnej
czerwonej barwie. Doskonale zbalansowana i
wyważona kompozycja przypraw i słodyczy.
Idealne samo w sobie oraz odpowiednie do
słodko - kwaśnych potraw, soczystego
czerwonego mięsa.
Cabernet/Shiraz – wytrawne wino o głębokiej
rubinowej barwie. Bogaty smak z elementami
owoców. Idealne do czerwonego mięsa,
makaronu z sosami na bazie ziół

Chardonnay – wytrawne białe wino o jasnosłomkowej barwie z zielonymi refleksami.
Świeży i owocowy smak idealnie komponuje się
z owocami morza, sałatkami, rybami oraz
delikatną piersią kurczaka z ryżem.

Callia
Wytrawne wina z winnicy Bogedas-Callia. Miesząca się w Dolinie
Tulum otoczona górami i w pełnym słońcu. Idealne położenie i
ukształtowanie terenu sprzyja uprawie winogron, które
posiadają większą koncentrację aromatów, owocowość i
teksturę.

Callia Alta Shiraz – Bonarda - głęboka czerwona
barwa z jasnymi fioletowymi refleksami. Aromat
czerwonych owoców z dodatkiem przypraw.
Doskonała struktura i delikatne taniny nadają
wyrazisty smak

Callia Alta Chardonnay – Torrontes – złoto-żółta
barwa podkreśla kompleksowy aromat
tropikalnych owoców z nutą miodu i kwiatów.
Świeży i owocowy smak z doskonale
zbalansowaną kwasowością pozostawia długi
posmak.

GRUZJA

Merani

Merani White - białe, półwytrawne wino produkowane ze
starannie wyselekcjonowanych odmian winogron
Rkatsiteli i Tsolikouri, posiadające wyjątkowo piękne,
zielonkawo-złotą szatę. Bogaty aromat z nutami
dzikich, górskich kwiatów oraz białych, świeżych
owoców cytrusowych sprawia, że wino jest wyjątkowo
rześkie, lekkie i subtelne w smaku.

Badagoni
Kindzmarauli red semi sweet– naturalnie półsłodkie wino.
Produkowane z winogron Saperavi uprawianych w mikro strefie
Kindzmarauli. Posiada bogaty aromat dojrzałych jagód oraz
harmonijny i przyjemny smak.

Mukuzani red dry – wytrawne czerwone wino
produkowane ze starannie wyselekcjonowanych
winogron Saperavi uprawianych w dolinach papari regionu
Kakheti, gdzie winorośle mają idealne warunki. Ciemnorubinowa barwa. Wino jest przez rok starzone w beczkach z
francuskiego dębu aby osiągnęło gładki i rzadki wymiar
smaku. Jest doskonałym dodatkiem do obiadu.

Saperavi re dry – czerwone wytrawne wino
stołowe produkowane z winogron uprawianych
w gruzińskim regionie Kakheti.
Charakterystyczną cechą jest barwa dojrzałej wiśni
oraz mocny owocowy smak. Doskonale
zbalansowany aromat i harmonijny smak. Idealne
do potraw z grilla.

Badagoni
Alazani Valley Red - czerwone półsłodkie wino z
wyselekcjonowanych winogron ze szczepów Separavi rosnących
w dolinie rzeki Alazani na obszarze legendarnego dla Gruzji
regionu Kakheti. Wino posiada jasno wiśniowy kolor, świeży
bukiet oraz harmonijnie aksamitną słodycz jagód i innych
owoców. Idealne do dziczyzny, owoców, ciast i deserów..
Alazani Valley White - białe półsłodkie wino z
wyselekcjonowanych winogron szczepu Rkatsiteli
rosnących w dolinie rzeki Alazani na obszarze
legendarnego dla Gruzji regionu Kakheti. Wino
posiada harmonijnie aksamitną słodycz z owoców.
Idealne do owoców, ciast i deserów.
Pirosmani red semi dry- czerwone półwytrawne
wino z wyselekcjonowanych winogron szczepu
Separavi rosnących w dolinie rzeki Alazani na
obszarze legendarnego dla Gruzji regionu
Kakheti. Wino posiada intensywny, czerwony
kolor dojrzałej wiśni oraz mocny zrównoważony
bukiet z dominacją aromatu czerwonych owoców.
Idealne do grillowanych mięs oraz deserów.

Pirosmani white semi dry – gruzińskie
półwytrawne białe wino produkowane z winogron
typu Rkatsiteli uprawianych w dolinie Alazani w
regionie Kakheti. Posiada harmonijnie aksamitną
słodycz owoców. Idealnie komponuje się z różnego
rodzaju deserami.

Gruzińska Princessa

Red semi dry- czerwone półwytrawne wino
produkowane ze specjalnie wyselekcjonowanych
winogron gatunku Separavi, Aleksandreuli,
Mudjuretuli i Odjaleshi uprawianych we
Wschodniej i Zachodniej Gruzji. Charakteryzuje się
żywym czerwonym kolorem, świeżym bukietem i
aksamitnym harmonijnym smakiem.

Red semi sweet - czerwone półsłodkie wino
wytwarzane z odmian winorośli Saperavi,
Aleksandreuli, Mudjuretuli i Odjaleshi
uprawianych we Wschodniej i Zachodniej
Gruzji. Charakteryzuje się żywym czerwonym
kolorem, świeżym bukietem i aksamitnym
harmonijnym smakiem.

HISZPANIA

ANETO - HISZPANIA
Aneto Tempranillo / Cabernet –hiszpańskie wino wytrawne produkowane ze
szczepów Tempranillo i Cabernet Sauvignon. Intensywna czerwona barwa.
Aromat owoców leśnych i fiołków. Doskonała struktura, delikatny smak. Idealne
do czerwonego mięsa i drobiu jak również do sera i pieczeni.
Aneto Oak Aged – dojrzałe hiszpańskie wino wytrawne starzone w
dębowych beczkach. Doskonałe połączenie szczepu Tempranillo i
Cabernet Sauvignon. Głęboka wiśniowa barwa. Dębowa nuta idealnie
komponuje się ze świeżymi czarnymi owocami śliwki i wiśni.
Uniwersalne wino odpowiednie do różnorodnych potraw.
Aneto Palomino/Verdejo – wytrawne, lekkie białe wino
produkowane z południowych winogron Palomino i północnych
Verdejo. Ich kombinacja daje niezwykłe , dobrze zbalansowane
wino idealne jako aperitif jak również odpowiednie do wszelkiego
rodzaju owoców morza, sałatek i lekkich dań mięsnych.
Aneto Palomino Fina – białe wytrawne wino produkowane w
100% z winogron Palomino uprawianych w słonecznych
winnicach Andaluzji. Klimat sprzyja naturalnej produkcji wina
nadając mu lekki owocowy smak. Podawać schłodzone .
Doskonałe jako aperitif jak również z różnego rodzaju
przystawkami jak ser , oliwki, prażone warzywa, ryby, krewetki i
lekkie mięsa.
Aneto Tinto – to pionierskie czerwone wytrawne wino z Andaluzji
jest kompozycją winogron Tempranillo, Syrah, Merlot, Cabernet
Sauvignon i lokalnych Tintilla. Ciemno – wiśniowa barwa z
filetowymi refleksami. Świeży aromat dojrzałych jagód z nutkami
przypraw i lukrecji. Smak świeżych owoców jest zrównoważony
przez miękkie taniny nadają gładkość i przyjemne zakończenie.
Serwować w temperaturze 14oC. Idealne do różnych
przystawek, sałatek jak również ryb i mięs.

Pirineos
Macabeo – Chardonnay - białe, wytrawne wino hiszpańskie ze szczepów
Chardonnay i Macabeo uprawianych w winnicy Somontano. Pełny, świeży
smak tropikalnych i cytrusowych owoców pozostawiający bogaty i długi
posmak. Doskonałe jako aperitif oraz do ryb, owoców morza a także dobrze
przyprawionego drobiu i wieprzowiny. Serwować schłodzone.

Tempranillo – Cabernet Sauvignon - wytrawne czerwone wino
hiszpańskie powstałe ze szczepów Tempranillo i Cabernet
Sauvignon. Intensywna wiśniowa barwa z odcieniami fioletu.
Akcenty leśnych owoców, bogata a zarazem delikatna i
zbalansowana struktura. Idealane do czerwonego mięsa a także
drobiu, pieczeni i serów. Podawać w temperaturze 15oC.

Syrah – Moristel - Garnacha - unikalna kompozycja
szczepów Moristel, Garnacha, Syrah. Intensywne
czerwone wytrawne wino z kwiatowymi akcentami.
Kompleksowa fuzja aromatycznych trzech szczepów
nadaje unikatowy, głęboki i długotrwały posmak.
Delikatne taniny i świeży smak idealnie komponuje
się z rybami w oleju, drobiem, zimnym mięsem i
miękkim kozim serem. Serwować w temperaturze
16C lub lekko schłodzone.

Campo Herido - Hiszpania
Crianza - czerwone półsłodkie wino ze słonecznej
Hiszpanii. Campo Herido powoli dojrzewa w piwnicach
winiarni Navaro Lopez co pozwala zapewnić idealne
równowagę pomiędzy dojrzałymi owocami i łagodnym
charakterem dębu. Doskonałe do pieczonych dań
mięsnych, dań z grilla jak również dojrzałych serów.

Reserva - czerwone półwytrawne wino ze
słonecznej Hiszpanii. Campo Herido powoli
dojrzewa w piwnicach winiarni Navaro Lopez co
pozwala zapewnić idealne równowagę pomiędzy
dojrzałymi owocami i łagodnym charakterem dębu.
Doskonałe do pieczonych dań mięsnych, dań z
grilla jak również dojrzałych serów.

Rocal
Rocal Red semi dry- czerwone półwytrawne wino ze
szczepu tempranillo pochodzące z położonego u stóp
Pirenejów regionu Somontano. Somontano DO to obecnie
jedno z najbardziej modnych i nowoczesnych miejsc
uprawy winorośli w Hiszpanii dające wina o wyjątkowo
mocnym, indywidualnym charakterze. Idealne do
pieczonego drobiu i wieprzowiny, wysokiej jakości serów
oraz potraw z grilla.
Rocal Red semi sweet - czerwone półsłodkie
wino ze szczepu tempranillo pochodzące z
położonego u stóp Pirenejów regionu
Somontano. Somontano DO to obecnie jedno
z najbardziej modnych i nowoczesnych
miejsc uprawy winorośli w Hiszpanii dające
wina o wyjątkowo mocnym, indywidualnym
charakterze. Idealne do pieczonego drobiu
z owocami, ciast oraz deserów.

Rocal Bianco - białe, półsłodkie wino ze
starannie wyselekcjonowanych szczepów
winogron pochodzących z regionu
Andaluzji. Wino o jasnożółtej szacie,
delikatnym aromacie białych polnych
kwiatów oraz świeżym, łagodnym
charakterze. Idealne do dań rybnych,
owoców morza oraz serów.

Marques del Puerto
Crianza - czerwone wytrawne wino z regionu Rioja Alta. Kolor:
rubinowo-czerwony, czysty. Zapach: Dojrzałe owoce - czerwone
śliwki, maliny z lekką nutą wanilii. Smak: zbalansowany i
elegancki. Dobrze zharmonizowany pomiędzy taninami i
kwasowością. Aromat pigwy i suszonych śliwek z lekką aluzja
dębu. Zalecane do duszonych warzyw, mięs i grilla. Serwować w
temperaturze 18ºC.
Gran Reserva - wino wyprodukowane z wybranych,
dojrzałych winogron. Butelkowane i przechowywane przez
3,5 roku w naszych piwnicach w Fuenmayor. Rubinowoczerwony kolor, aromat owoców, wanilii, orzechów i
kakao. Serwować w temperaturze 16-18ºC.
Reserva - czerwone wytrawne wino z regionu Rioja Alta.
Kolor: głęboki, żywy, wiśniowo - czerwony. Zapach:
Wanilii i przypraw korzennych. Smak: lekka nuta taniny
podkreśla dobra strukturę korzenno-dębową, akcenty
suszonych fig. Długi trwały posmak. Idealne do
dziczyzny, pieczeni.
Rose - różowe wytrawne wino z regionu Rioja
Alta. Kolor: silny, klarowny różowy. Zapach:
świeży, delikatny, ostry aromat malin. Zalecane
do makaronów, warzyw i dań z ryb. Serwować w
temperaturze 8-10ºC.
White- białe wytrawne wino z regionu Rioja
Alta. Kolor: złotawo-żółty odcieniami zieleni.
Zapach łatwo wyczuwalny, charakterystyczny
dla tej odmiany winogron z nutami brzoskwiń i
jabłek. Smak: świeży i owocowy z nutami
cytrusów. Dobrze zbalansowany i trwały.
Idealne do owoców morza, ryb, paeli oraz jako
aperitif. Serwować w temperaturze 8-10ºC.

WĘGRY

Tokaj - Węgry
Furmint - wytwarzane z winogron
Furmint, przez krótki czas dojrzewa w
drewnianych beczkach, następnie jest
butelkowane. To półsłodkie wino o
przyjemnym smaku i delikatnej nucie
zapachowej polecane jest głównie do
białych mięs.

Harslevelu - oryginalne półsłodkie białe
wino gronowe. Wyprodukowane z
unikalnych i starannie
wyselekcjonowanych winogron.
Przyjemny aromat i niezapomniany smak.

Egri Bikaver - Węgry
Legendarne czerwone, wytrawne wino z
regionu EGER, które dodaje sił witalnych
pokoleniom konsumentów na całym świecie.
Produkowane jest według tradycyjnych metod,
długo dojrzewało w dębowych beczkach. Ma
bogaty smak i intensywny aromat czerwonych
dojrzałych owoców i dębu. Idealne do
grillowanych mięs i dziczyzny. Serwować w
temperaturze 14-16ºC.

FRANCJA

Moncigale
Moncigale to znakomite różowe wino z
najbardziej znana apelacją Prowansji Cotes de
Provance .Na butelce wygrawerowane są
symbole tego regionu słońce i cykada.
Moncigale to wymarzony prezent dla
miłośników krainy Van Gogha, lawendowych
wzgórz i cyprysów. Wykonane z najlepszych
odmian prowansalskich winorośli, łączy
znakomita świeżość z nutami owoców i
przypraw. Doskonałe do owoców morza,
lekkich przystawek i sałatek. Serwować w tem.
8-10 C.

Bordeaux

Czerwone wytrawne wino o delikatnym
aromacie owoców. Idealne do dań z grilla,
dziczyzny i serów, serwować w temp. 16-18ºC.

Eclat du Rhone

Eclat du Rhone to wino z prawdziwym
francuskim charakterem. Bogaty smak letnich
owoców połączony z nutami przypraw, które
są typowe dla tego regionu tworzy silne i
dobrze zbalansowane wino. Idealne do mięs z
grilla, dań z makaronów i serów.

Fable
Fable to linia win stworzonych w hołdzie wielkiemu francuskiemu
bajkopisarzowi Jean de la Fontaine. Ich jakość, charakter oraz estetyka są tak
jak jego utwory odzwierciedleniem francuskiej tradycji, elegancji i dobrego
smaku . Utwory Jean de la Fontaine i wino to symbole Francji, elementy
dziedzictwa narodowego i kultury tego narodu

Cabernet Sauvignon - pod ciemnym płaszczem o
kolorze granatu leżą pięknie ,harmonijnie złożone
,aromaty czarnej porzeczki ,wiśni oraz cedru.
Idealne jako akompaniament do dań z czerwonego
mięsa i serów. Serwować najlepiej w temperaturze
15-17°C.

Merlot - daje zaskakującą głębię i intensywny
ciemny rubinowy kolor. Jest jedwabiste i
gładkie , oferując aromaty czerwonych
owoców ,a także wiśni i malin.
Idealne jako akompaniament do dań z grilla
oraz serów. Serwować najlepiej w
temperaturze 15-17°C.
Chardonnay - łączy harmonijnie delikatne
aromaty : moreli, brzoskwiń i jabłek. To wino
będzie stanowić doskonały aperitif lub
akompaniament do dań z ryb i owoców morza.
Serwować najlepiej schłodzone w temperaturze
10-12°C.

WŁOCHY

Włochy
Pinot Grigio – białe wytrawne włoskie młode wino produkowane z
winogron szczepu Pinot. Idealnie komponuje się z rybami, białym
mięsem, jak również jako aperitif.
Podawać w temp. 8-12oC.
Nero D’Avola - czerwone wino o rubinowej barwie z
fioletowymi refleksami. Doskonale wyważony smak i
aromat docenią najbardziej wymagający konsumenci.
Polecane do czerwonego mięsa oraz serów. Serwować
w temp. 16-18oC.
Inzolia – białe wytrawne wino poddawane starannej
fermentacji winiarskiej moszczu Inzolia. Świetlisty
złoto-żółty kolor, intensywny i harmonijny bukiet
przypominający kwiaty czarnego bzu i owoców
cytrusowych. Świeżość, energia i zrównoważony
smak pozostają długo w pamięci. Odpowiednie do
przekąsek, ryb i białego mięsa.

Barbera D’Asti – czerwone wytrawne wino
produkowane z winogron typu Barbera.
Zbalansowany i harmonijny bukiet. Pasuje do
duszonego mięsa, dań głównych i serwów.
Podawać w temp. 15-18oC.
Montepulciano – czerwone wytrawne wino produkowane z
winogron typu Montepulciano. Rubinowa barwa, świeży
zrównoważony smak. Idealne do czerwonego mięsa i
serów. Podawać w temp. pokojowej.

MACEDONIA

Chateau Rouge Amarante - MACEDONIA

ROUGE AMARANTE - jest słodkim
czerwonym winem koloru rubinowego z
fioletowymi refleksami. Jest to kompleksowe,
dobrze zrównoważone wino. Dominują w nim
aromaty owoców leśnych także wyczuwalne
nuty rodzynek. Polecamy do wszelkiego typu
deserów. Serwować w temperaturze 1522C..

APERITIF

Le Canove
Oryginalny biały i czerwony, słodki,
włoski aperitif produkowany w rejonie
Piemontu w okolicach Turynu. Canova
to wspaniała kompozycja naturalnego
wina i alpejskich ziół. Podawać
schłodzony. Doskonały do koktajli.

Filipetti
Oryginalny biały i czerwony, słodki,
włoski aperitif produkowany w rejonie
Piemontu w okolicach Turynu. Filipetti
to wspaniała kompozycja naturalnego
wina i alpejskich ziół. Podawać
schłodzony. Doskonały do koktajli.

Grzaniec

Oryginalny grzaniec góralskina bazie
czerownego słodkiego wina gronowego
sporządzony według starej góralskiej
receptury. Kompozycja korzeni,
goździków i cynamonu tworzy tradycyjny
smak grzańca.

COGNAC / BRANDY

Cognac Gautier - Francja
1755 – Charentes to region, gdzie Cognac Gautier
jest zlokalizowany, znany jako najbardziej
nasłoneczniony obszar we Francji. Cała przyjemność,
to przejść się przez winnice pod koniec października,
gdy winogrona łapią ostatnie promienie słoneczne. To
jest czas zbiorów. Niedługo destylat tego ulubionego
białego wina powije młody eau-de-vie a doskonały
kolor i taninę pobierze z beczek, aby poddać się
długiemu okresowi starzenia i wynagrodzić tych
najbardziej cierpliwych.
VS – owocowy i kwiatowy. Najmłodszy, ale już gotowy
do picia koniak. Młody i zrównoważony, obdarzony
duchem swojego wieku. Gautier VS idealnie łączy się
z lodem i wodą, jako koktajl, albo po prostu pity
czysty.

VSOP – koniak z delikatnym
aromatem i pełnym ciałem delikatnie
muska nasze podniebienie. Ciepła,
złota barwa wzbogaca cudowną
jakość i finezję tego dojrzałego
koniaku.

Renaissance - Francja

Oryginalna francuska brandy wyprodukowana ze
starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości
destylatów winnych dojrzewających w beczkach
przez minimum 6 lat. Receptura i sposób
produkcji jest zgodny z surowymi normami
obowiązującym we Francji. Brandy ma delikatny,
lekko dębowy smak, intensywny aromat oraz
naturalny bursztynowy kolor.

Tanier / Cortel - Francja

Oryginalna francuska brandy wyprodukowana ze
starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości
destylatów winnych. Receptura i sposób produkcji
jest zgodny z surowymi normami obowiązującym
we Francji. Brandy ma delikatny, lekko dębowy
smak, intensywny aromat oraz naturalny
bursztynowy kolor.

Oryginalna francuska brandy wyprodukowana ze
starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości
destylatów winnych. Receptura i sposób produkcji
jest zgodny z surowymi normami obowiązującymi
we Francji. Brandy ma delikatny, lekko dębowy
smak, intensywny aromat oraz naturalny
bursztynowy kolor.

Stravecchio - Włochy

Brandy Stravecchio zdobyło uznanie najbardziej
wymagających koneserów dzięki długiemu
starzeniu w słoweńskich dębowych beczkach,
stosowaniu destylatów z wina najwyższej jakości
oraz pilnie strzeżonym sekretom destylarni
Branca. Serwować bez dodatków, na kostkach lodu
lub w formie koktajlu.

Asbach - Niemcy
Asbach jest renomowaną, najwyższej
jakości niemiecką brandy. Podwójna
destylacja i długie dojrzewanie w
dębowych beczkach Limousin nadają
produktowi unikalny, delikatny charakter,
wspaniały aromat i gładki subtelny smak.

Brandy BB De Jerez Solera - Hiszpania

Brandy o mahoniowym kolorze z
odcieniem starego złota. Zapach
szlachetnego drewna z nutą
suszonych owoców, rodzynek i
prażonych migdałów. Długie
dojrzewanie w beczkach z
amerykańskiego dębu nadało jej
charakter. Podawana z lodem
spełnia wszelkie oczekiwania
podniebienia koneserów.

Botna - Mołdawia

Produkowana jest z winnych destylatów
dojrzewających w dębowych beczkach na
bazie spirytusu gronowego. Aromat jest
bogaty z dominacją nut wanilii i starego
dębu. Smak delikatny, owocowy.

Vinorum Brandy - Mołdawia

Produkowana jest z winnych destylatów
dojrzewających w dębowych beczkach na
bazie spirytusu gronowego. Aromat jest
bogaty z dominacją nut wanilii i starego
dębu. Smak delikatny, owocowy.

Cherry Brandy - Mołdawia

Vinorum Cherry Brandy likier
wyprodukowane jest z alkoholu
gronowego, do którego dodawany jest
naturalny sok z wybranych wiśni. Ten
wykwintny trunek leżakuje w beczkach
dębowych aby uzyskać delikatny aromat i
smak wanilii. Aksamitność i delikatność
tego nektaru pozostaje długo w pamięci.

Brandy Kiazo - Gruzja
Doskonała gruzińska brandy wytwarzana w procesie destylacji
wina z winogron szczepu Rkatsiteli, uprawianych w winnicach
Vachnadziani. Kiazo posiada wspaniały bukiet z posmakiem
wanilii, łagodny harmonijny smak i piękny bursztynowy kolor.
Wszystkie te szlachetne cechy Kiazo zawdzięcza tradycyjnym
metodom produkcji oraz spokojnemu dojrzewaniu w dębowych
beczkach.

5* - leżakowana 5 lat
3* - leżakowana 3 lata
Georgian - świeża

LIKIERY / DIGESTIVE /
RUM / RAKIJA

Borghetti - Włochy
Borghetti Espresso Cofee Liqueur
przygotowywany jest zgodnie z tradycyjną
włoską recepturą. Użycie do produkcji
wyłącznie wyselekcjonowanych, wysokiej
jakości kaw pozwala na uzyskanie
naprawdę wyjątkowego smaku. Ta
łagodna, aksamitna „expresso cofee” może
być serwowana bez dodatków, na kostkach
lodu lub jako składnik wielu drinków oraz
deserów.

Underberg - Niemcy

Wyprodukowany z najbardziej aromatycznych ziół
pochodzących z 43 krajów. Unikalna kompozycja
cennych ziół oraz najwyższej jakości alkoholu,
sprawia, że Underberg jest perfekcyjnie
naturalnym ziołowym likierem wspomagającym
trawienie - spożywanym na całym świecie po
dobrym posiłku.

Branca - Włochy
Branca Menta– orzeźwiający likier miętowy jest
znany na całym świecie jako doskonały sposób
na orzeźwienie. Ciesz się nim wprost – bez
dodatków lub przygotuj w formie koktajlu.
Najlepiej smakuje schłodzony, podany na
kostkach lodu lub z dodatkiem wody
mineralnej.

Fernet Branca - od 1846r. sekretna receptura.
FERNET-BRANCA bazuje na wyciągu z
unikalnej mieszanki wyselekcjonowanych
kwiatów oraz rzadkich, wyjątkowo
aromatycznych ziół. Beczki z ekstraktem są
staranie i długo starzone w zabytkowych
piwnicach Branca. Najlepiej smakuje
schłodzony, podany z kostkami lodu bądź w
formie koktajlu.

Pitu - Brazylia
Brazylijska odmiana rumu. Posiada
charakterystyczny owocowo-wytrawny
smak. Doskonały składnik
egzotycznych koktajli a w
szczególności drinka Caipirinha. Lider
w swojej kategorii w Europie.

XuXu - Niemcy

XuXu - owocowy, świeży truskawkowy koktajl z
dodatkiem krystalicznie czystej wódki i odrobiny
soku z wyciśniętej limonki. Absolutnie świeży (66%
bez dodatku cukru). Unikalna receptura pozwala na
prawdziwie niebiańskie rozkoszowanie się smakiem.
Doskonale nadaje się jako aperitif, jako koktajl w
połączeniu a także jako oryginalny dodatek do
lodów.

Rakija Simeon - Bułgaria

Wyjątkowa bałkańska destylowana ze szlachetnych
odmian aromatycznych winogron, mogąca
zadowolić gusta najbardziej wyrafinowanych
koneserów. Rakija Car Simeon jest polaczeniem
wielowiekowej tradycji z nowoczesną technologią i
wzornictwem.

MUSUJĄCE

Schlumberger - Austria
Rocznikowe wina musujące wytworzone metodą tradycyjną.
Staranna selekcja austriackich winogron z jednego rocznika
szczepu Welschriesling nadaje wytrawnemu Schlumbergerowi,
złożony, wyjątkowy aromat o delikatnej nucie. W czasie ponad
24 miesięcznego okresu dojrzewania, Schlumberger
przechodzi proces podwójnej fermentacji bezpośrednio w
butelce. Każda butelka jest ręcznie obracana, o czym świadczy
znak piwniczny znajdujący się na zewnętrznej stronie dna.
Doskonale wyważone i szczególnie smaczne. Idealne jako
aperitif oraz dodatek do deserów i wielu wykwintnych dań.
Brut - białe wytrawne.
Rose - różowe wytrawne.
Chardonnay - białe wytrawne.
White Secco - białe wytrawne.
Gold- białe wytrawne.

Jean Pierre Hottinger - Bułgaria
Semi Dry - białe półwytrawne wino musujące
o świeżym radosnym charakterze z pełnym
owocowym aromatem, wyprodukowane
z wysokiej jakości winogron typu Muscat.
Niezastąpione jako aperitif lub dodatek do
wykwintnych przystawek, dań mięsnych
i owoców morza. Podawać schłodzone do
temperatury 5-8ºC
Semi sweet - białe półsłodkie wino musujące
o świeżym radosnym charakterze z pełnym
owocowym aromatem, wyprodukowane
z wysokiej jakości winogron typu Muscat.
Niezastąpione jako aperitif lub dodatek do
wykwintnych przystawek, ciast, deserów
i owoców.

Jean Pierre Hottinger - DWUPAK

Białe półwytrawne i półsłodkie wino musujące
o świeżym radosnym charakterze z pełnym
owocowym aromatem, wyprodukowane z
wysokiej jakości winogron typu Muscat.
Niezastąpione jako aperitif lub dodatek do
wykwintnych przystawek, dań mięsnych i
owoców morza. Podawać schłodzone do
temperatury 5-8ºC

