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Francuskie wina

nie będzie nadużyciem stwierdzenie,  
iż francja wyznaczała i wyznacza sposób 
myślenia o winie na całym świecie.  
w karcie win szanującej się restauracji 
czy na półkach winnych delikatesów nie 
może zabraknąć klasyków z burgundii czy  
z ujścia Żyrondy. obecnie francja nie 
jest ani największym, ani najbardziej 
pożądanym producentem wina, jednak 

zaczynamy nasz katalog od win francus-
kich, gdyż jest to ojczyzna szampana, 
chablis, bordeaux oraz systemu apelacji  
i klasyfikacji win. bez francji bylibyśmy 
ubożsi o pojęcia terroir, premier cru, 
grand cru, cuvée i wiele innych. bogactwo 
stylów, upodobanie niuansów, historia 
i doświadczenie to bezsprzeczne zalety 
francuskiego wina. 



F

Czysta, jasnożółta barwa i delikatne, wydoby-
wające się z wdziękiem bąbelki. W nosie de-
likatny zapach białych kwiatów łączy się z nu-
tami owocowymi. Na podniebieniu wyraża 
się delikatnym smakiem croissanta i masła. 
Zaskoczy Cię swoją elegancją i lekkością. 

Złotożółty kolor, z bardzo drobnymi pęche- 
rzykami. Rozwijający się aromat świeżego 
masła i tytoniu miesza się z nutami cytryny 
i herbatników. W ustach świeże, dobrze 
zbudowane, o zrównoważonej kwasowości.

champagne colin to bardzo mały producent szampana. w 1997 roku bracia  
richard i romain colin opuścili lokalną spółdzienię, produkującą bazowe 
wina dla wielkich domów szampańskich, i zaczęli działać na własny rachunek. 
winnicę prowadzą sami. łącznie obejmuje ona 11 hektarów, z czego 80% to 
parcele leżące w apelacjach premier cru i grand cru. są specjalistami od char-
donnay. 

oto 6 szampanów od braci colin:

6-8ºc 6-8ºc

Szampania

Wytrawne, białe, musujące

65% chardonnay, 35% pinot meunier

Colin

Szampania

Wytrawne, białe, musujące

100% chardonnay

Colin

Champagne Colin  
CuvÉe allianCe
ac champagne

Champagne Colin  
CuvÉe BlanChe de Castille 
BlanC de BlanCs
ac 1eR cRu champagne

Winorośl uprawiana na działkach Grand Cru daje 
winogrona o wyjątkowej jakości i mineralnoś-
ci. Wino jest robione tylko w najlepszych latach.  
Cudownie mocne i eleganckie. Zachwyca złoty 
kolor i urocze, małe pęcherzyki. Jest to wspa- 
niały i wybitny cuvée z silną osobowością, rozwi-
ja się nutami kandyzowanych owoców, nugatu 
i prażonymi migdałami. 

Wytrawne, białe, musujące

Szampania

100% chardonnay

Colin

Champagne Colin  
grand Cru millesime
ac gRand cRu champagne

6-8ºc

Dostępne
również 
w butelce 

1,5 l
Dostępne
również 
w butelce 

1,5 l
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Piękna, żółta barwa i  delikatnie wydobywa-
jące się bąbelki. Jego przyjemny i świeży 
zapach przywodzi na myśl kwiatowe perfumy  
i owoce cytrusowe w połączeniu z mineral-
nością. W ustach dobrze zaokrąglone, pozos-
taje w harmonii z nosem.  

Głęboki różowy kolor oraz delikatna i kre- 
mowa konsystencja. Dominujący smak płat-
ków dzikiej róży, brzoskwini i wiśni. Typowo ko-
biecy szampan. W ustach świeży i delikatny,  
z jedwabistym smakiem. Daje żywe i kwaśne 
wykończenie w aurze czarnej porzeczki  
i agrestu. 

Wspaniały szampan o niezwykle silnym 
charakterze, z wyraźną mineralnością i wzmo- 
cnionym smaku Chardonnay.

CuvÉe parallÈle extra 
Brut BlanC de BlanCs
ac 1eR cRu champagne

Szampania

Wytrawne, białe, musujące

100% chardonnay

Colin

Półwytrawne, białe, musujące

Szampania

100% chardonnay

Colin

6-8ºc

Wytrawne, różowe, musujące

Szampania

85% chardonnay, 15% pinot noir

Colin

8-10ºc

Champagne Colin  
extra dry
ac 1eR cRu champagne

Champagne Colin  
RosĒ
ac 1eR cRu champagne

8-10ºc
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petit ChaBlis tremBlay
ac petit chablis

ChaBlis  
CuvĒe HĒlĒne
ac chablis

Burgundia

Wytrawne, białe

100% chardonnay

Gerard Tremblay

Burgundia

Wytrawne, białe

100% chardonnay

Gerard Tremblay

Chablis - chyba najbardziej popularne białe  
wytrawne wino na świecie - pochodzące  
z francuskiej Burgundii i produkowane  
z odmiany chardonnay. Ma bladosłomkowy 
kolor i mocno cytrusowy bukiet zapachowy.  
W smaku wyraziste, mineralne, rześkie, o dob- 
rze zbalansowanej kwasowości i przyjemnym 
fiiszu.

Cuvée Hélène to wino z francuskiej Burgundii.  
Nie jest to jednak klasyczne chablis, gdyż 
dojrzewa w nowej dębowej beczce przez  
3 miesiące. Dzięki temu wino ma złotą barwę  
i oleistą strukturę,  na początku bukiet jest 
delikatnie kwiatowy, dopiero po chwili poja-
wiają się wyraźne nuty dębowe i maślane. 

7-9ºc 10-12ºc

ChaBlis 1er Cru  
CÔte de leChet
ac 1eR cru chablis

10-12ºc

Burgundia

Wytrawne, białe

100% chardonnay

Gerard Tremblay

CÔte de Lechet to mała apelacja we francuskiej 
Burgundii. Gerard Tremblay do produkcji swo-
jego 1er Cru używa gron z 40-letnich i starszych 
krzewów. W kieliszku uwidacznia się słomkowo- 
żółta barwa, w nosie szeroka paleta aromatów: 
brzoskwini, cytryny, skórki grejpfruta, mięty, 
świeżych ziół i anyżu. Na podniebieniu jest 
soczyste i przenikliwe, z wyraźnie cytrusowym, 
acz dojrzałym finiszem. 

domaine gerard tremblay to mała, rodzinna 
winnica położona w poinchy, w burgundii. gé-
rard tremblay wraz z żoną hélène oraz synem 
Vincentem nadzorują 34 ha winnic. ich celem 
jest oddanie jak najlepiej naturalności gron 
chardonnay i terroir swoich parcel. gerard żar-
tuje, że jego wina są jak dzieci - każde inne, ale 

każde też na swój sposób wyjątkowe. oto trójka z nich:
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Opera zachwyca oko swoją błyszczącą 
rubinową szatą. Złożone nuty owo-
cowe truskawek, malin i jeżyn z nutą 
przypraw świadczą o tym, że jest  
to wino o ogromnym charakterze.  
Aksamitne i eleganckie,  o doskonałym 
wyważeniu i wspaniałej owocowej  
ekspresji.

Czerwone wytrawne wino leżąkujące  
w beczce 12 miesięcy. Ma czerwony kolor  
z rubinowymi refleksami. W nosie inten-
sywny zapach czarnych owoców i wyra-
zistych przypraw. Wino jest bardzo krągłe, 
orzeźwiające, o eleganckiej i złożonej 
strukturze,  której jedwabiste taniny 
mieszają się powoli z podpalanymi nuta-
mi  czereśni i czarnych oliwek.

Langwedocja

Wytrawne, czerwone

Grenache, syrah, carignan,

Château Villerambert Julien

ChÂteau Capitoul  
Citadelle  
aop la clape

ChÂteau  
villeramBert  
JulIen - oPÉRA
aoc mineRvois

Langwedocja

Wytrawne, czerwone

45% syrah, 35% grenache noir,  

Château Capitoul

château capitoul to wspaniałe miejsce, który leży 
pomiędzy morzem a francuską garigą. widok  win- 
nicy na tle doliny wtapiającej się w horyzont między 
słonymi jeziorami i górami zapiera dech w piersiach. 
historia winnicy château capitoul sięga XiV wieku, 
kiedy bywała wykorzystywana przez katedrę nar-
bonne, która nadała mu nazwę château.

idealnie położona w środkowej części największego 
naturalnego miejsca w langwedocji winnica pro-
dukuje wina najwyższej jakości, odzwierciedlające 
najlepsze cechy "appelation la clape". w 2015 r.  
apelacja "la clape" uzyskała status "grand cru", 
dołączając do innych prestiżowych, uznanych na ca-
łym świecie francuskich apelacji.

winnica château Villerambert rozciąga się na po- 
wierzchni ponad 100 hektarów w aop Minervois.  
starorzymskie ślady, które znaleziono wokół 
nieruchomości, pozwalają wierzyć, że pierwsze wino- 
rośle w tym miejscu zostały zasadzone w iV wieku 
naszej ery.

według archiwów, château Villerambert posiadał 
winnicę już w 1231 roku. od 1858 roku, 6 pokoleń 
rodziny julienów z powodzeniem prowadzi obiekt, 
który jest częścią Vignobles bonfils od 2014 roku. 
winnica składa się z mozaiki terroirów, nadającym 
winom mineralny charakter. położenie - pomiędzy 
190 a 260 m nad poziomem morza - dodatkowo 
przyczynia się do uzyskanej świeżości i złożoności 
win.

cHÂTeau caPiTOul

cHÂTeau  
VilleraMBerT julien

20% carignan

mourvèdre

14-16ºc

14-16ºc
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château l'esparrou został zbudowany w latach 
1889-1891 przez duńskiego architekta petersena. od 
dawna cieszy się wysoką renomą - już słynny "prze-
wodnik podróżny do francji" z 1813 r. sklasyfikował 
ichniejsze wina wśród najlepszych w roussillon.  
w château mieszkało wielu artystów, wśród których 
byli rzeźbiarze (Maillol), malarze (raoul dufy) i poeci 
(andré breton, jean cocteau). także dziś artyści są 
tu często spotykani na terenie wystaw, konferencji 

l'esParrOu
i warsztatów. zwiedzający mogą odkryć tamtejszą 
historię, geografię, faunę i florę tego wyjątkowego 
miejsca poprzez film "esparrou, winnica wyspy".

dzięki położeniu geograficznemu i klimatowi,  
na który wpływają pobliskie pireneje i Morze 
Śródziemne, mozaika terroirów i mikroklimatów  
w winnicach rodziny bonfils pozwala każdej odmi-
anie winorośli na rozwinięcie jej wyjątkowej osobo- 
wości, tworząc świeże, obfite i intensywne owocowe 
wina.

Wino o słomkowym kolorze z zielonymi refleksami. 
Intensywne aromaty owoców pestkowych, tropi-
kalnych i cytrusowych. W ustach bogata gładkość 
oraz maślane i miodowe nuty.

l’esparrou grande  
reserve Chardonnay
igp pays d’oc

Langwedocja

Wytrawne, białe

100% chardonnay 

Château l'Esparrou

Piękny, głęboki czerwony kolor z drobnymi,  
świetlistymi refleksami. Ten cabernet sauvignon 
tryska smakiem czerwonych i czarnych jagód, 
uwydatnionym nutami przypraw i wanilii. Dobrze 
zbudowane, pełne i owocowe. 

Langwedocja

Wytrawne, czerwone

100% cabernet sauvignon 

Château l'Esparrou

l’esparrou grande  
reserve CaBernet  
sauvignon
igp pays d’oc

Głęboki różowy kolor ze świetlistymi różowymi 
odblaskami.  To różowe wino dla smakoszy oferu-
je w nosie aromaty świeżo zebranych czerwonych 
owoców i wspaniałą równowagę między gład-
kością a świeżą owocowością w ustach. 

l’esparrou grande  
reserve rosÉ
igp pays d’oc

Langwedocja

Wytrawne, różowe

Syrah, grenache 

Château l'Esparrou

Wino o rubinowym kolorze z purpurowymi odcie-
niami. Merlot o smakowitych aromatach doj-
rzałych czerwonych owoców. W ustach jedwabiste 
taniny, w nosie nuty fiołków, delikatnych przypraw 
i runa leśnego. 

Langwedocja

Wytrawne, czerwone

100% merlot 

Château l'Esparrou

l’esparrou grande  
reserve merlot 
igp pays d’oc

14-16ºc

6-8ºc 6-8ºc

14-16ºc
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Le Castell to wyjątkowe, krągłe wino, 
pełne dojrzałych czerwonych i czarnych 
owoców, z akcentami przypraw, wędzon- 
ki i wanilii, oferuje fantastyczne nuty 
owoców  i jest cudownie zbalansowane.

le Castell
aoc côtes du  
roussillon

Langwedocja

Wytrawne, czerwone

Carignan, grenache, syrah 

Château l'Esparrou

14-16ºc

usytuowana w samym sercu regionu corbières, nie-
daleko niewielkiej wioski cruscades, winnica skryta  
jest za murem, który otacza prawie jeden hektar 
ziemi.  winogrona są rozdrabniane i miażdżone,  
a następnie fermentowane w ściśle kontrolowanych 
temperaturach, z długą maceracją, by uzyskać 
maksymalną intensywność barwy i aromatu.

wino dojrzewa w dębowych beczkach przez 9 do 12 
miesięcy.

grand cOrBier

Wino zdominowane przez grenache  
i carignan, dwie uzupełniające się i 
doskonale owocowe odmiany wino- 
rośli, z domieszką syrah, która na tej 
unikalnej żwirowej glebie zawsze osią-
ga maksymalną dojrzałość, oferując 
aromaty przypraw i wyjątkowych ziół 
rosnących tylko na garrigue. Kolor 
tego częściowo starzonego w beczkach  
wina jest bordowy z rubinowymi 
odblaskami. Aromat czerwonych jagód  
i wiśni komplementują miękkie nuty 
wanilii i lukrecji. Pełne, zrównoważone, 
z subtelnymi, eleganckimi taninami, 
które podbudowują jego wspaniałą 
gładkość. 

Langwedocja

Wytrawne, czerwone

Grenache, syrah, carignan,

Grand Corbier

grand CorBier  
reserve CorBieres
aoc coRbièRes

14-16ºc
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bullaS
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hiszpańskie wina

wydawać by się mogło, że klimat panu-
jący na półwyspie iberyjskim jest idealny 
dla produkcji wina. prawda nie jest tak 
oczywista i jednoznaczna: upały, długie 
okresy bezdeszczowe, wiosenne mrozy 
oraz położenie winnic w terenach górzy-
stych sprawiają, że - pomimo największe-
go areału winnic - hiszpania wcale nie jest 
największym producentem na świecie. 
hiszpańskie winiarstwo znane nam jest 
głównie z cavy, riojy oraz wielu ekonomi- 
cznych win stołowych. dziś wybór mamy 
znacznie większy: ribera del duero,  
toro, rueda, bierzo, priorat, jumilla,  

rias baixas – to tylko kilka apelacji, 
których znaczenie rośnie z roku na rok. 
dominują wina czerwone, w większości  
lokalne szczepy, jak tempranillo, gar-
nacha czy monastrell, ale wina białe - 
choć w mniejszości - również pokazu-
ją klasę. Verdejo z ruedy czy albari-
no z rias baixas są klasą samą w sobie.
hiszpańską specjalnością jest wprowa- 
dzenie na etykiety oznaczenia długości 
starzenia win  – określenia roble, crianza,  
reserva czy gran reserva odnoszą się  
do czasu, jaki wino leżakowało w beczce  
i butelce, zanim trafiło do sprzedaży.
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VinicOla del sarral secciO
Vinicola del sarral seccio to średniej wielkości spółdzielnia  
winiarska, posiadająca ponad 1000 ha winnic i produkująca 
ponad 9 mln litrów cavy i win spokojnych rocznie. główna piwni-
ca położona jest w mieście sarral - sercu apelacji conca de bar-
bera - w odrestaurowanym 100-letnim budynku o klasycystycznej 
architekturze. cava wytwarzana jest tą samą metodą, co szam-
pan - druga fermentacja, dzięki której  wino musuje, zachodzi  
w butelce. różni się od szampana użytymi odmianami winorośli  
oraz siedliskami winnic. białe cavy powstają ze szczepów maca-
beo i parellada, natomiast do produkcji różowej producent uży-
wa ciekawej i autochtonicznej odmiany trepat.  z szerokiej oferty 
producenta wybraliśmy dla was dwie etykiety cavy – portell oraz 
Villa clara, o różnym poziomie cukru resztkowego, od skrajnie 
wytrawnego brut nature, przez brut i semi seco, aż po rzadko 
spotykane dulce.

Półwytrawna, mocno owocowa wersja bąbelków 
z Katalonii, o jasnozłotej barwie z zielonymi re-
fleksami i aromatach jabłek, cytrusów oraz bia-
łych kwiatów. Na podniebieniu orzeźwiająca,  
o delikatnych bąbelkach, okrągła, o posmaku kan-
dyzowanych owoców. 

Villa Clara Cava Brut to wytrawna - lecz nie eks-
tremalnie - wersja bąbelków z Katalonii, o blado- 
słomkowej barwie i aromatach jabłek i cytrusów.  
Na podniebieniu orzeźwiająca, o delikatnych bąbel- 
kach, z nienarzucającą się kwasowością. Idealna 
na aperitif i do delikatnych dań deep-fry. 

6-8ºc

Katalonia

Półwytrawne, białe, musujące

65% macabeo, 35% parellada 

Vinicola de Sarral Seccio

villa Clara  
Cava Brut
do cava

villa Clara  
Cava semi seCo 
do cava

Katalonia

Wytrawne, białe, musujące

65% macabeo, 35% parellada 

Vinicola de Sarral Seccio

7-9ºc

Dostępne
również w wersji  

magnum 
1,5 l

Villa Clara Cava Semi Seco Rosado to różowe, pół- 
wytrawne wino o bladoróżowej barwie i aromatach 
malin, porzeczek i truskawek. Na podniebieniu  
intensywnie owocowe, okrągłe, o słodkawym 
finiszu. 

Villa Clara Cava Dulce to słodkie wino o jasno- 
złotej barwie i aromatach dojrzałych jabłek,  
cytrusów oraz miodu. Na podniebieniu intensyw- 
na, miodowa, o delikatnych bąbelkach. Idealna  
do deserów.

Katalonia

Słodkie, białe, musujące

65% macabeo, 35% parellada 

Vinicola de Sarral Seccio

Katalonia

Półwytrawne, różowe, musujące

100% trepat 

Vinicola de Sarral Seccio

villa Clara  
Cava dulCe
do cava

villa Clara Cava  
semi seCo rosado
do cava

6-8ºc6-8ºc
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Katalonia

Półsłodkie, białe

macabeo, parrelada 

Vinicola de Sarral Seccio

Katalonia

Półwytrawne, czerwone

40% tempranillo, 30% cab. sauv., 30% merlot 

Vinicola de Sarral Seccio

7-9ºc 12-16ºc

portell BlanCo  
semi  dulCe 
do conca de baRbeRa

portell tinto  
seleCCion
do conca de baRbeRa

Niezobowiązujące i proste wino, o jasnosłomkowej 
barwie z zielonymi refleksami i intensywnych owo-
cowych aromatach, głównie dojrzałego jabłka, ale 
też melona i owoców tropikalnych. Na podniebieniu  
jest soczyste, delikatne, pełne owocu, dobrze zbalan- 
sowane, z wyraźnym słodkim akcentem. 

Ma nasyconą rubinową barwę oraz inten-
sywne, świeże nuty owoców i runa leśnego. 
Na podniebieniu gładkie, krótkie, lecz szerokie,  
z wyraźnie pikantnym posmakiem, o mocnej 
owocowości i bardzo delikatnej kwasowości,  
z okrągłym finiszem.

Portell Cava Brut Nature to najbardziej wytrawna  
wersja bąbelków, o czystej, jasnożółtej barwie 
i wyraźnych aromatach jabłek i cytrusów oraz deli- 
katnej nucie drożdżowej. Na podniebieniu wyra-
zista, przyjemnie musująca, o dobrym balansie 
między kwasowością a owocowością. 

Portell Cava Brut to wytrawne wino o czystej,  
jasnożółtej barwie i wyraźnych aromatach jabłek 
i cytrusów oraz nucie kwiatowej. Na podniebie-
niu dystyngowana i elegancka, o delikatnych bą-
belkach i posmaku ziołowym. 

6-8ºc 6-8ºc

Katalonia

Wytrawne, białe, musujące

60% macabeo, 40% parellada 

Vinicola de Sarral Seccio

Katalonia

Wytrawne, białe, musujące

60% macabeo, 40% parellada 

Vinicola de Sarral Seccio

Katalonia

Wytrawne, różowe, musujące

100% trepat 

Vinicola de Sarral Seccio
Portell Cava Semi Seco to półwytrawne wino 
musujące o jasnym, bladożółtym zabarwieniu.
Mocno aromatyczne, w nosie dominuje jabłko  
i melon. Na podniebieniu dobrze zrównoważone, 
z każdym łykiem zapewniające świeżość  
i orzeźwienie. 

portell Cava  
semi seC
do cava

portell Cava  
Brut rosado
do cava

portell Cava  
Brut
do cava

portell Cava  
Brut nature
do cava

Katalonia

Półwytrawne, białe, musujące

60% macabeo, 40% parellada 

Vinicola de Sarral Seccio

6-8ºc6-8ºc

Portell Cava Rose Brut to wino o  lśniącej i czystej 
różowej barwie. W nosie mocne aromaty czerwonych  
owoców, głównie malin. Na podniebieniu bardzo  
aromatyczne, o mocnym owocowym smaku i trwałym  
finiszu. 



S

Wino ma czerwoną barwę z fioletowymi re-
fleksami. W nosie klasycznie owocowe – 
czarna porzeczka, jagoda, malina, na pod-
niebieniu ukazuje bogaty i skoncentrowany 
smak jeżyn, konfitury i lukrecji. Charakteryzu-
je się miękkimi taninami, a na finiszu nutami 
goździków i tytoniu. 

Ma ciemnowiśniowy kolor i  mocny bukiet 
owocowy. Pachnie świeżo zebranymi malina-
mi, wiśniami, ale też likierem porzeczkowym. 
W smaku aromatyczne, miękkie, ale treściwe, 
z początku mocno owocowe, aby przy finiszu 
ukazać nuty czekolady, przypraw i runa leśne-
go. 

Ma pasteloworóżową barwę, pachnie in-
tensywnie dojrzałymi truskawkami i mali-
nami. Na podniebieniu dobrze zbalanso-
wana słodycz, z posmakiem czerwonych 
owoców, a także brzoskwini i moreli. 

BOdegas iBanesas
bodegas ibanesas położona jest na południowym 
wschodzie regionu kastylia – la Mancha, w okolicach 
albacete. to nowoczesna, duża, stosunkowo mło-
da winnica, specjalizująca się w produkcji pod-
stawowych, acz ciekawych win. dzięki prężnemu 
rozwojowi firmy inwestycje w najnowocześniejsze 
techniki winifikacji nie stanowią problemu. pomimo 
ogromnej skali i różnorodności  produkcji, pracu-
jącym tam winemakerom udaje zachować się 
stabilną jakość win. jellybean z bogedas ibanesas 
to idealna propozycja dla tych, którzy cenią sobie 
mocno owocowe, okrągłe, nowoczesne i niezobo- 
wiązujące wina.

JellyBean  
mosCato rosado
Vdt castilla

Kastylia - Leon

Półsłodkie, różowe

Moscato, syrah 

Bodegas Ibanesas

6-8ºc

e

Kastylia - Leon

Półwytrawne, czerwone

tempranillo, cab. sauvignon, merlot 

Bodegas Ibanesas

JellyBean  
CaBernet sauvignon
Vdt castilla

JellyBean  
red Wine Blend
Vdt castilla

Kastylia - Leon

Półwytrawne, czerwone

100% cabernet sauvignon 

Bodegas Ibanesas

14-16ºc14-16ºc
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Aragonia

Wytrawne, czerwone 

100% garnacha 

Bodegas Paniza

Colina  
garnaCha
do caRiÑena

12-15ºc

Aragonia

Wytrawne, białe

100% chardonnay 

Bodegas Paniza

Colina  
Chardonnay 
do caRiÑena

7-10ºc

Colina Chardonnay to białe, wytrawne wino po-
chodzące z hiszpańskiej Aragonii. Powstaje z gron 
chardonnay, które dość rzadko występują w hisz-
pańskich winnicach. Charakteryzuje się jasno- 
złotą barwą, w nosie dominuje mocny aro-
mat świeżych jabłek oraz majowej, kwiecistej  
łąki. W smaku delikatne, aksamitne, z dobrą struk-
turą i kruchością. 

Powstaje z gron Garnacha, z krzewów co naj- 
mniej 50-letnich, w gorącej apelacji Cariñena.  
W kieliszku ma żywą, bordową barwę, z fiole- 
tową obwódką. W nosie głównie dojrzałe  
owoce, a także wędzona śliwka.  Na podniebieniu  
wino jest pełne, soczyste, mocno owocowe, z deli- 
katnie zarysowanymi miękkimi taninami na 
finiszu. 

Aragonia

Półwytrawne, czerwone 

60% tempranillo, 40% garnacha 

Bodegas Paniza

Aragonia

Półwytrawne, białe 

100% macabeo 

Bodegas Paniza

deliCia tempranillo 
garnaCha semi seCo
do caRiÑena

deliCia maCaBeo  
semi seCo
do caRiÑena

14-16ºc7-9ºc

Wino gronowe, czerwone półwytrawne, o ciemno- 
wiśniowej barwie ze złotymi refleksami. Charaktery-
zuje się świeżością, solidną strukturą i intensywnym 
aromatem dojrzałych owoców, lukrecji i fiołków.  
W ustach długo utrzymujący się owocowy finisz.  
Doskonale pasuje do past i czerwonego mięsa.

Delicia Macabeo powstaje z gron popularnego  
w Hiszpanii szczepu macabeo. Kolor ma słom-
kowy, z zielono-złotymi odcieniami. W nosie wy-
czuwalne aromaty zielonych jabłek, ananasa czy 
migdałów. W smaku jest delikatne, świeże, pod-
kreślone umiarkowaną słodyczą i owocowością 
na finiszu. 

bodegas paniza to solidna  
piwnica z hiszpańskiej aragonii,  
produkująca w większoś-
ci młode, rześkie i nieskom-
plikowane wina. winnice zlo-
kalizowane są w apelacji do 
cariñena, z których pochodzi 

szczep carignan. historia produkcji wina na tych tere- 
nach sięga jeszcze czasów fenickich. już wówczas 
odkryto wiele pozytywnych warunków dla wzrostu  
winorośli, takich jak jakość gleby i umiarkowany  
klimat. producent gospodaruje na ponad 2500 ha, 
uprawiając wiele odmian winorośli (macabeo, char-
donnay, tempranillo, garnache, merlota czy cari-
gnan). w naszej ofercie znajdą państwo cztery ety-
kiety od bodegas paniza:



e

ostatnie 30 lat to dla bodegas navarro lopez okres szybkiego 
rozwoju. z niewielkiej winnicy stał się trzecim co do wielkości pro-
ducentem w apelacji do Valdepenas, kupując również winnice 
i całe bodegi w apelacjach doc rioja, do rueda, czy do ribera 
del duero. pomimo tak szybkiego wzrostu oraz faktu, że dziś 60% 
wina trafia na eksport, nie zapomniano o korzeniach, rodzinnym 
charakterze winnicy i przywiązaniu do jakości.  wybór nie był łatwy; 
cieszymy się zarówno z win codziennych, jak i z perełki w koronie 
navarro lopeza – riojy z bodegas Valoria.

FinCa la piCa viura  
doc Rioja

W kieliszku uwidacznia się słomkowy kolor, jasny i czysty. W nosie 
intensywne aromaty białych owoców (jabłka, gruszki i ananasa) i 
 świeżych ziół. W ustach jest mięsiste i świeże, o czystym posmaku  
i wyważonej kwasowości. 

Finca La Pica Tempranillo to młode wino dojrzewające w kadzi 
stalowej. W kieliszku ma wiśniową barwę z odcieniami gra-
natu. W nosie ukazuje aromaty dojrzałych, słodkich owoców i 
przypraw. Na podniebieniu jest okrągłe, harmonijne i zwarte,  
z owocowym finiszem.

9-11ºc 14-16ºc

Wino o głębokim czerwonym kolorze. W zapachu aro-
maty jeżyn, wiśni i truskawki. Na podniebieniu wino 
gładkie z miękkimi taninami o smaku suszonych 
owoców.

FinCa la piCa reserva  
doc Rioja

Casa Castellano  
Vtd castilla 

FinCa la piCa Crianza  
doc Rioja

FinCa la piCa tempranillo  
doc Rioja

Kastylia – La Mancha

Wytrawne, czerwone

100% garnacha

Bodegas Navarro Lopez

16-18ºc

16ºc

La Rioja

Wytrawne, białe

100% viura (macabeo) 

Bodegas Valoria

La Rioja

Wytrawne, czerwone

100% tempranillo 

Bodegas Valoria

La Rioja

Wytrawne, czerwone

100% tempranillo 

Bodegas Valoria

La Rioja

Wytrawne, czerwone

100% tempranillo 

Bodegas Valoria

Finca La Pica Crianza dojrzewa w beczkach przez 18 m-cy. Ma  
wiśniowo-czerwony kolor z odcieniami granatu. W nosie wyczu-
walne są aromaty kandyzowanych owoców. Na podniebieniu jest 
eleganckie i dobrze zrównoważone, o smaku dojrzałych owoców, 
na finiszu dość ostre. 

Finca La Pica Reserva dojrzewa w beczkach przez 4 lata. Wino ma 
rubinową barwę, w nosie ostre aromaty owoców w likierze i świeżo 
palonej kawy. Na podniebieniu intensywne, długie, eleganckie,  
w finiszu nuty korzenne. Przed podaniem należy je dekantować.

16-18ºc
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13-16ºc

vieJo marChante tempranillo
do ValdepeÑas

Viejo Marchante Verdejo to młode, białe, wytrawne wino o czys-
tej, jasnożółtej barwie z zielonymi refleksami. W nosie aromaty 
gruszki i owoców tropikalnych, suszonych ziół oraz kwiatów. Na 
podniebieniu soczyste, delikatne i świeże, o przyjemnie zbalan-
sowanej kwasowości. 

Viejo Marchante Garnacha to młode, czerwone, wytrawne wino, 
dojrzewające w kadziach stalowych. W kieliszku ma purpurowy 
kolor z granatowymi refleksami. W nosie prezentuje aromat 
lukrecji i dzikich jagód z lekką nutą mineralną. Na podniebieniu 
jest dobrze wyważone i zaokrąglone, świeże i gładkie. 

Viejo Marchante Baricca to wino delikatnie „muśnięte” dębem – 
dojrzewa w beczkach przez 3 miesiące. W kieliszku wiśniowo-fio- 
letowe, błyszczące, o  aromatach truskawek, porzeczek i karme-
lu. Na podniebieniu dobrze zrównoważone z gładkimi taninami  
i przyjemnym, nie za długim finiszem.

Viejo Marchante Reserva to wino dojrzewające przez 12 miesięcy  
w dębowych beczkach. W kieliszku jest intensywnie rubinowe, ciem-
niejące przy  krawędziach. W nosie dość ostre, jeżynowo – śliwkowe,  
z nutą przypraw. Na podniebieniu gładkie, dojrzałe, dość długie. 

Viejo Marchante Tempranillo to młode, czerwone, wytrawne wino, doj- 
rzewające w kadziach stalowych. W kieliszku ukazuje wiśniową barwę  
z fioletowymi refleksami. W nosie -  bogate w aromaty czarnej porzeczki,  
wiśni i truskawek. Na podniebieniu jest dobrze zaokrąglone, dość 
zielone, ze słodkimi taninami. 

Viejo Marchante Crianza dojrzewa przez 6 miesięcy w dębowych 
beczkach. W kieliszku ukazuje nam wiśniową barwę, w nosie słodkie 
owoce - truskawka i porzeczka - oraz wanilia i przyprawy. Na pod- 
niebieniu dobrze zrównoważone, dość długie. Viejo Marchante  
Crianza jest bardzo uniwersalne – dobre solo, ale też do posiłku.

Kastylia – La Mancha

Wytrawne, białe

100% verdejo 

Bodegas Navarro Lopez

Kastylia – La Mancha

Wytrawne, czerwone

100% garnacha 

Bodegas Navarro Lopez

Kastylia – La Mancha

Wytrawne, czerwone

100% tempranillo 

Bodegas Navarro Lopez

Kastylia – La Mancha

Wytrawne, czerwone

100% tempranillo 

Bodegas Navarro Lopez

Kastylia – La Mancha

Wytrawne, czerwone

100% tempranillo 

Bodegas Navarro Lopez

Kastylia – La Mancha

Wytrawne, czerwone

100% tempranillo 

Bodegas Navarro Lopez

vieJo marChante verdeJo
do ValdepeÑas

7-10ºc

vieJo marChante garnaCha
do ValdepeÑas

13-16ºc

vieJo marChante Crianza
do ValdepeÑas

vieJo marChante BarriCa
do ValdepeÑas

16-18ºc

16-18ºc

vieJo marChante reserva
do ValdepeÑas

16-18ºc

Kastylia-La Mancha

Wytrawne, białe

100% macabeo 

Bodegas Navarro Lopez

CaÑada BlanCo
Vdt castilla

Kolor ma słomkowy, ze złotymi refleksami.  
W  nosie brzoskwinie, skórka z cytryny, zioła  
i świeżo skoszona trawa. Ostra kwasowość łączy się 
z lekkim "musowaniem", dając wrażenie odświeże-
nia i aromatyczny, przyjemny finisz.

7-9ºc

Kastylia-La Mancha

Wytrawne, czerwone

100% tempranillo 

Bodegas Navarro Lopez
Caῆada Tinto to delikatne wino o kolorze jasnej wiśni z fio-
letową obwódką. Pachnie jagodami, borówkami i jeżynami,  
z nutą kawy i kakao. W smaku gładkie, delikatne taniny równo- 
ważą kwasowość, a finisz jest owocowy i nieagresywny. Pasuje 
do dojrzałych serów, wędlin i mięs pieczystych.

CaÑada tinto
Vdt castilla

14ºc

pojemność

5 litrów
pojemność

5 litrów



FaMilia MOnje aMesTOy
familia Monje amestoy to winnica z apelacji doc rioja  
o powierzchni 32 ha. piwnica znajduje się w miasteczku  
elciego. florentino Martinez Monje – głowa rodziny – 
to zapalony pasjonat terroir subregionu rioja alavesa.  
korzysta zarówno z rodzinnych tradycji produkcji wina, 
jak i współczesnej wiedzy enologicznej. wina luberri  
oddają pasję ich twórcy w każdym kieliszku, co ma 
również odzwierciedlenie w wysokich notach winnych 
krytyków z całego świata.

e

8-10ºc 12-15ºc

14-16ºc

Połyskujące czerwienią wino o wiśnioworubinowej barwie. W nosie  
balsamiczne, z waniliowymi i pikantnymi nutami, uzupełnione 
posmakiem owoców leśnych. Dobrze zbudowane, pełne w ustach. 
Pasuje do białego i czerwonego mięsa, wołowiny, jagnięciny, 
wieprzowiny, drobiu, dań z ryżem i sera dojrzewającego.

La Rioja

Wytrawne, czerwone

90% tempranillo, 10% inne szczepy 

Familia Monje Amestoy

monJe amestoy
doc Rioja

Luberri Zuri to biała, wytrawna propozycja Familia Monje 
Amestoy. Powstaje w 80% z szczepu viura oraz w 20% ze szczepu 
malvasia. Wino jest jasnozłote z zielonymi refleksami, pachnie 
wyraziście jabłkami i ziołami. W ustach świeże, szerokie, z dobrze 
zrównoważoną kwasowością, okrągłe. 

Luberri Seis dojrzewa przez 6 m-cy w beczce z dębu amerykańskiego - wszak 
nazwa zobowiązuje, "seis" po hiszpańsku znaczy "sześć". Wino ma ciemno-
bordową barwę z fioletowymi refleksami, pachnie czerwonymi i czarnymi 
owocami z lekką nutą wędzonki. W  ustach pełne, dobrze zbudowane,  
o dobrym balansie pomiędzy owocowością a posmakiem tanin. 

La Rioja

Wytrawne, białe

80% viura, 20% malvasia

Familia Monje Amestoy

La Rioja

Wytrawne, czerwone

100% tempranillo 

Familia Monje Amestoy

luBerri zuri  
doc Rioja

luBerri seis  
doc Rioja

16-18ºc

Luberri Joven to młode, czerwone, wytrawne wino z hiszpańskiej 
Riojy. W kieliszku wiśniowe, delikatnie pieniące się przy krawędzi, 
w nosie aromat owoców leśnych i kwiatów.  W ustach orzeźwia- 
jące, mięsiste, o dobrej strukturze, kusząco owocowe. 

La Rioja

Wytrawne, czerwone

95% tempranillo, 5% viura 

Familia Monje Amestoy

La Rioja

Wytrawne, czerwone

100% tempranillo 

Familia Monje Amestoy

luBerri Joven  
doc Rioja

Cepas vieJas
doc Rioja

16-18ºc

Bardzo intensywne, doskonale wyważone wino  
o wiśniowej barwie. Na podniebieniu czuć mocne  
nuty owoców, drewna i przypraw. Przyjemne  
w ustach i zwieńczone długim finiszem wino. Pasuje 
do czerwonego mięsa, steków i dziczyzny.
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TardenCuba Roble dojrzewa w małych 225- 
litrowych beczkach z francuskiego dębu przez 
6 miesięcy, a następnie 12 miesięcy w butelce. 
Ma wiśniowy, błyszczący kolor, pachnie świeżymi 
czerwonymi owocami oraz kwiatami. W ustach 
świeże, wytrawne, mocno owocowe, o miękkich 
i słodkich taninach.  

TardenCuba Verdejo to wytrawne, białe wino, 
pachnące ziołami,  agrestem, brzoskwiniami 
i ananasem. W ustach jest bardzo aromatyczne, 
świeże, żywe i trwałe. Idealne do picia solo w upal- 
ne dni. Gastronomicznie do dorsza, morszczuka, 
soli, a także ryb wędzonych.  

Kastylia-Leon

Wytrawne, czerwone

100% tempranillo (Tinta de Toro) 

Bodega Ramon Ramos

Kastylia-Leon

Wytrawne, czerwone

100% tempranillo (Tinta de Toro) 

Bodega Ramon Ramos

Kastylia-Leon

Wytrawne, białe

100% verdejo 

Bodega Ramon Ramos

tardenCuBa  
roBle
do toRo

tardenCuBa  
verdeJo
do Rueda

tardenCuBa  
Crianza
do toRo

7-10ºc

16-18ºc16-18ºc

TardenCuba Crianza dojrzewa w małych 225-litrowych beczkach z fran-
cuskiego dębu przez 12 miesięcy, a następnie 12 miesięcy w butelce. Winogro-
na pochodzą z krzewów co najmniej 60-letnich. Crianza ma intensywną, 
wiśniową barwę z granatową obwódką. W nosie wyczuwalne nuty kakao,  
likieru i dojrzałych wiśni. Na podniebieniu aksamitne, o pełnej strukturze, lecz 
nie agresywne, na finiszu okrągłe z dobrze ułożonymi taninami. Sprawdzi się 
w parze z przepiórką, duszoną jagnięciną oraz daniami z grzybów. Jest też 
ciekawą alternatywą dla kuchni meksykańskiej.

BOdegas raMOn raMOs
ta mała, siedmiohektarowa winnica powstała  
w wyniku małżeństwa dzieci ezequiela ramosa - 
lokalnego handlarza winem - i eduardo sancheza - 
drobnego rolnika, uprawiającego winogrona na 
sprzedaż dla lokalnych spółdzielni. dziś winnicą 
zarządzają wnuki założycieli. wino „mają we krwi” 
od 3 pokoleń i potrafią wspaniale łączyć tradycje  
wyniesione z domu z nowoczesnym podejściem 
do winifikacji. część areału upraw leży w apelacji  
do rueda, skąd pochodzi aromatyczne verdejo, 
natomiast reszta winnic i piwnica usytuowane są  
w Venialbo, w apelacji do toro. tempranillo z tego 
regionu charakteryzuje się gładkością, mocno skon-
centrowaną owocowością i miękkimi taninami. 



"Crianza" w apelacji Ribera del Duero oznacza,  
że wino spędziło co najmniej 12 miesięcy leżaku-
jąc w dębowej beczce. Efekty tego widać w kie- 
liszku: ciemnowiśniowa barwa rozlewa się grubymi 
"nogami". W nosie czarne owoce, kumin, wanilia, 
kakao i aromaty zwierzęce. W ustach jedwabiste,  
o mocnych taninach, bardzo owocowe. 

Cornesa Reserva dojrzewa 2 lata w beczkach  
z dębu zarówno francuskiego, jak i amerykańskiego.  
W kieliszku oleiste, o barwie ciemnobordowej.  
W nosie pełne i bogate, wręcz eklektyczne. Wyczu-
walne aromaty: tytoniu, skóry, konfitur, migdałów 
i korzennych przypraw. W ustach gęste, aksamitne 
mocnymi, złożonymi garbnikami, mineralne, dłu-
gie, o solidnej strukturze. Należy zdekantować!

"Roble" to określenie na długość dojrzewania 
wina, zamiennie używany jest również termin 
"semi-crianza". Dojrzewa od 3 do 6 miesięcy  
w dębowych beczkach. Wino ma jasną, wiśnio-
wo-fioletową barwę. W nosie aromaty truskawek, 
malin, jeżyn i czarnej porzeczki, a także świeżego 
ciasta drożdżowego. Na podniebieniu jest czyste  
i schludne, o wyraźnym posmaku jeżyn i trus-
kawek, a także mleka. Finisz  jest miękki i okrągły. 

"Joven" to określenie młodego wina, które dojrze-
wa tylko kadzi stalowej. Cornesa Joven to właśnie 
młode, czerwone, wytrawne wino o intensywnej 
czerwonej barwie z fioletową obwódką na kie- 
liszku. W nosie jest czyste, naturalne, mocno owo-
cowe, o delikatnie kwiatowym aromacie, w ustach 
natomiast świeże, zrównoważone, aksamitne, 
o dobrej strukturze owocu i garbnika. 

e

14-16ºc

Kastylia-Leon

Wytrawne, czerwone

100% tempranillo 

Bodegas Arroyo 

La Rioja

Wytrawne, czerwone

100% tempranillo

Bodegas Arroyo

Cornesa reserva
do ribera del duero

Cornesa Crianza
do ribera del duero

18ºc

Kastylia-Leon

Wytrawne, czerwone

100% tempranillo 

Bodegas Arroyo

Kastylia-Leon

Wytrawne, czerwone

100% tempranillo 

Bodegas Arroyo

Cornesa Joven
do ribera del duero

Cornesa roBle
do ribera del duero

14ºc 14-16ºc

BOdegas arrOyO
dla rodziny arroyo wino to pasja zakorzeniona  
od pokoleń. w tej stuhektarowej winnicy, położonej 
w sotillo de la ribera, w apelacji do ribera del duero,  
dużą wagę przykłada się do pielęgnacji winorośli. 
jak twierdzi santiago arroyo, tempranillo - lokalnie 
zwany tinta del pais - to bardzo plastyczny i podatny  
na wpływy terroir szczep winogron, który za ciężką 
pracę w winnicy odwdzięcza się silnie owocowym  
i głębokim smakiem wina. cornesa to ribera w trady- 
cyjnym stylu, a dzięki dojrzewaniu tylko w becz- 
kach z dębu amerykańskiego wykazuje duży po-
tencjał starzenia.



Ee
hiszpańskie wina nie 
muszą być z tempranillo  
czy garnachy, co z suk-
cesem od ponad 16 lat  
udowadnia grupa produ- 

cencka dominio de tares. od samego początku 
działalności firma postawiła na lokalne odmiany 
winogron – godello, mencia, prieto picudo czy alba- 
rino – oraz najnowocześniejszą technologię winifik-
acji. ich flagową etykietą jest cepas Viejas, w roku 
2015 wyróżniony przez prestiżowy magazyn wine 
spectator w setce najlepszych win na świecie. te 
nowoczesne i nieoczywiste wina pozwalają nam 
odkryć inne smaki hiszpanii.

Dojrzewa przez rok, z czego 4 miesiące 
w beczkach z dębu amerykańskiego. 
W  kieliszku ma barwę intensywnie 
rubinową, w nosie wyczuwalne nuty 
jagód, lukrecji i lasu. Na podniebie-
niu czyste, ciepłe i przyjemne, mocno 
owocowe, dobrze zbalansowane. 

Estay z rzadkiego szczepu Prieto Picudo 
to wino nietuzinkowe. W nosie wyczu-
walne aromaty czerwonych i  czarnych 
owoców. Na podniebieniu jest owocowe 
(czarna porzeczka, jagoda), ale też ostre  
i żywe, o dobrze zbalansowanej kwa- 
sowości. Na finiszu wanilia i toffi. 

Kastylia-Leon

Wytrawne, czerwone

100% mencia

Dominio de Tares

estay  
vdt Castilla

Baltos  
do bieRzo

Kastylia-Leon

Wytrawne, czerwone

100% prieto picudo

Dominio de Tares

wine  
enthusiast 

92 pkt.

14-16ºc 14-16ºc

Guía  
peñín 

88 pkt.



E

"Cepas Viejas" po hiszpańsku znaczy 
"stare krzewy". W przypadku tego 
wina są to - nie młodsze niż 60 lat -  
krzewy winogron mencia, rosnące  
w Kastylii-Leon. Wina z tego szczepu  
są zazwyczaj młode, delikatne, mocno owo-
cowe, do szybkiej konsumpcji. Dominio de 
Tares łamie ten stereotyp. Cepas Viejas doj- 
rzewa w  beczce przez 9 miesięcy.  
W kieliszku ma piękną, wiśniową szatę,  
w nosie aromaty konfitury z jeżyn. Na pod- 
niebieniu zaś ukazuje bogatą paletę  
smaków: od porzeczkowego cassis aż do cze-
kolady.  Mineralne. Idealne do pieczonej gęsi!

Kastylia-Leon

Wytrawne, czerwone

100% mencia

Dominio de Tares

Cepas vieJas  
do bieRzo

14-16ºc

wine  
enthusiast 

94 pkt.

Guía  
peñín 

92 pkt.

srebrny meDal  
Decanter asia 

wine awarDs

e

Wino w kolorze głębokiej purpury,  o smaku  
konfitury z dzikiej jagody połączonej z aroma- 
tami śliwek, fig i orzechów. Podpalane, krągłe  
i aksamitne na podniebieniu.

El Bierzo

Wytrawne, czerwone

100% mencía

Dominio de Tares

BemBiBre  
do bieRzo

Guía  
peñín 

93 pkt.

wine  
enthusiast 

92 pkt.

robert 
parker 
90 pkt.

16ºc



Ee

Półsłodkie czerwone wino o przejrzys-
tej, wiśniowej barwie z fioletowymi re-
fleksami. W nosie wyczuwalne owocowe 
aromaty o wyważonej intensywności.  
W ustach czuć intensywny smak czarnych 
i czerwonych owoców, zbalansowaną 
słodycz i długi finisz.

Półsłodkie, jasno złote wino z zielon-
kawymi refleksami. W nosie wyraźne 
aromaty świeżych owoców i kwiatów.  
W ustach bardzo krągłe, świeże, z długo 
utrzymującym się finiszem.

Campo de Borja

Półsłodkie, czerwone

100% garnacha

Bodegas Aragonesas

azzulo  
do Campo de BorJa

viÑa tito  
do Campo de BorJa

Campo de Borja

Półsłodkie, białe

50% viura, 50% chardonnay

Bodegas Aragonesas

chociaż winnica bodegas aragonesas zos-
tała założona w 1984 roku, uprawa winorośli -  
w szczególności garnacha - pochodzi z 1145 roku, 

od cysterskich mnichów z klasztoru Veruela,  
położonego w niewielkiej odległości od fuende-
jalón i Magallón. 

16ºc8ºc

BOdegas aragOnesas



S

Thr3 Monkeys to hiszpańskie czerwone wino 
półwytrawne o wyraziście owocowym aro-
macie i rześkim, doskonale zbalansowanym 
smaku. Perfekcyjnie komponuje się z dania- 
mi na bazie czerwonych mięs, makaronów  
i serów, ale równie dobrze smakuje podane 
do lekkich sałatek, czy też jako aperitif. 

Thr3 Monkeys to hiszpańskie różowe wino 
półwytrawne o wyraziście owocowym aro-
macie i rześkim, doskonale zbalansowanym 
smaku. Perfekcyjnie komponuje się z dania-
mi kuchni włoskiej, jak pizza i marakony, ale 
równie dobrze smakuje podane do lekkich 
sałatek, owoców morza, czy też jako aperitif. 
Podawać dobrze schłodzone.

Thr3 Monkeys to hiszpańskie białe wino 
półsłodkie o wyraziście owocowym aromacie 
i rześkim, doskonale zbalansowanym smaku. 
Perfekcyjnie komponuje z lżejszymi daniami 
rybnymi, sałatkami, czy deserami. Sprawdza 
się też serwowane, jako aperitif. Podawać dob- 
rze schłodzone.

real wOrld wines 
real world wines jest nowoczesną firmą, która 
świetnie dopasowuje swoje produkty do stylu ży-
cia oraz nawyków zakupowych dzisiejszych kon-
sumentów. jej produkty są specjalnie zaprojek-
towane i opracowane z myślą o konsumentach, 
którzy kupują wino dla przyjemności, na imprezę 
i ważne wydarzenia. to nie tylko biznes, ale także 
sposób dzielenia czasu z przyjaciółmi i rodziną  
i wspólne celebrowanie pięknych chwil.

thr3 monkeys
BIAłe PółsłodkIe

Półsłodkie, białe

Real World Wines

e

Półwytrawne, różowe

Real World Wines

thr3 monkeys
CzerWone 
PółwytRAwne

thr3 monkeys
Różowe 
PółwytRAwne

Półwytrawne, czerwone

Real World Wines

16-18ºc 7-9ºc 8-10ºc



P

POrTugalia

palmera

Douro

bairraDa

ribaTejo

DÃo

Vinho  
VerDe

algraVe

alenTejo

wina POrTugalii

wina produkowane w portugalii powstają 
zazwyczaj z rodzimych szczepów. charak-
teryzują się dobrym stosunkiem jakoś-
ci do ceny. portugalscy winiarze bardzo 
skorzystali na unijnych subwencjach, 
rozsądnie je inwestując w nowe nasa-
dzenia, nowe piwnice i nowoczesną wini- 

fikację. Mnogość odmian winorośli oraz 
zróżnicowane warunki klimatyczne dają 
od niskoalkoholowego, lekko gazowa-
nego vinho verde, przez eleganckie wina  
z alentejo, po rustykalne i długowieczne 
wina z douro. portugalia to także ojczyz-
na porto i madery.



PS

BacalHÔa
bacalhôa Vinhos de portugal to jeden z największych 
i najbardziej innowacyjnych producentów wina  
w portugalii, dzięki połączeniu z alianca Vinhos de 
portugal, Quinta do carmo i Quinta dos loridos. 
winnice zajmują łącznie 1200 ha w siedmiu portu-
galskich regionach winiarskich. dzięki połączeniu 
różnych tożsamości i tradycji w uprawie winorośli  
i winifikacji, wspartych przez najnowszą tech-
nologię i wiedzę,  bacalhÔa  opracowała przez lata 
całą gamę win, które zapewniają jej solidną repu-
tację. wine enthusiast w roku 2015 wyróżnił ich fla-
gowe palacio da bacalhÔa tinto 94 pkt. i zaliczył je 
do top 100 wines in the world. 

Dom Martinho Tinto to druga etykieta Quin-
ta de Carmo. Ma intensywną bordowowiśnio-
wą barwę, w nosie bogactwo świeżego owocu 
oraz konfitury z jagód. Na podniebieniu jest 
orzeźwiające, świeże, dobrze zbalansowane, 
o przyjemnym, owocowym wykończeniu. 
Pasuje do pieczonego królika.

Vinho Verde – czyli zielone wino ze słonecz-
nej Portugalii. Swoją nazwę zawdzięcza 
żyznemu - jak na standardy portugalskie - 
regionowi Minho. To delikatne, półwytrawne 
wino ma bladosłomkową barwę i silne cytru-
sowe aromaty. Na podniebieniu jest świeże, 
z początku delikatnie kwasowe, z  mocno 
owocowo-słodkim finiszem. 

dom martinho tinto 
regional wine  
alentejano

Casal mendes 
vinho veRde

16-18ºc6-8ºc

srebrny meDal 
monDe selection 

bruxelles
2015

Minho

Półwytrawne, białe

30% azal, 30% pedernã, 

Alianca
30% trajadura, 10% loureiro

Alentejo 

Wytrawne, czerwone

50% aragonez, 30% trincadeira,   

BacalhÔa
15% alicante bouschet, 5% cab. sauv.

To wino jest bardzo wyraziste w aromatach 
wanilii. Przedstawia czystą i elegancką 
świeżość. Zrównoważona kwasowość tego 
wina nadaje mu świeżość i wyjątkową 
równowagę.

dom martinho BianCo
regional wine alentejano

10-12ºc

Alentejo

Wytrawne, białe

50% roupeiro, 30% antao vaz,  

BacalhÔa
20% arinto



Ee

Península de Setúbal

Wytrawne, czerwone

64% aragonez, 22% touriga nacional,  

Alianca

serras de azeitao  
tinto 
regional península de 
setúbal

Wino o głębokim czerwonym kolorze prezentujące 
intensywnie czerwone i czarne owoce w połącze-
niu z nutami dzikich kwiatów. W ustach owocowe 
aromaty są żywe, nadając temu winu pełny, mięk-
ki, świeży i wytrwały smak.

Península de Setúbal

Wytrawne, białe

40% fernão pires, 39% verdelho,   

Alianca

Moscatel de Setúbal to owocowe wino, o barwie 
topazu i klasycznych słodkich aromatach, jak 
kwiat pomarańczy, cytrusy, kandyzowane owoce, 
herbata i rodzynki. Na podniebieniu ciężkie, 
aromatyczne, z długim finiszem

mosCatel de setúBal  
BaCalhoa
do setúbal

serras de azeitao  
BianCo
regional península de 
setúbal

Setúbal

Słodkie, białe

100 % Moscatel de Setúbal 

BacalhÔa

Jasno słomkowy kolor z nutami cytrusowymi, anana-
sowymi i brzoskwiniowymi. Na podniebieniu znajdu-
ją się smaki podobne do zapachów, które są świeże, 
mineralne. Długi i trwały finisz.

Najlepsza etykieta producenta. Bordoski kupaż w portugalskim wydaniu, 
wzmocniony przez 16 m-cy leżakowania w - nomen omen - francuskiej 
beczce, oraz dodatkowy rok w piwnicy, już zabutelkowane. Ma ciemno-
bordową barwę i gęstą strukturę. W nosie dominują czerwone owoce, 
z nutami kawy i orzechów laskowych. W ustach świeże, trwałe, długie, 
nieagresywne. 

palaCio da BaCalhoa  
regional wine alentejano

18ºc

wine  
enthusiast 

94 pkt.

Alentejo 

Wytrawne, czerwone

64% cab. sauv., 28% merlot,  

BacalhÔa
8% petit verdot

11% syrah, 3% merlot21% arinto

10-12ºc

16-18ºc10-12ºc

Quinta do Carmo to wino z lokalnych portugalskich  
szczepów, z dodatkiem cabernet sauvignon. 
Dojrzewa przez 12 m-cy w beczkach z dębu fran-
cuskiego. W kieliszku ukazuje rubinową barwę 
oraz piękny bukiet aromatów czerwonych owoców 
i wanilii. W ustach jest eleganckie, o solidnej struk-
turze i mocnej koncentracji. Miękkie taniny na 
finiszu. 

Quinta do Carmo  
tinto 
regional wine alentejano

18ºc

Alentejo 

Wytrawne, czerwone

50% aragonez, 30% trincadeira,  

BacalhÔa
15% alicante bouschet, 5% cab. sauv.



i

włochy
Valle D’aoSTa

piemonTe

TrenTino-
alTo aDige

emiglia -
romagna

Friuli-
VeneTia giulia

ToScana

VeneTolombarDia

marche

moliSe

baSilicaTa
campania

lazio

calabria

Sicilia

SarDegna

puglia

umbria

wina włoskie

włochy to obecnie lider w wielu dziedzi- 
nach: rocznej produkcji wina, różnorod-
ności szczepów i siedlisk czy pogmatwa-
niu w przepisach apelacyjnych. włoskie 
wina są modne i rozchwytywane na 
całym świecie. na ten fakt wpływ ma 
zapewne, oprócz niezaprzeczalnej ja-
kości wina, popularność włoskiej kuchni 
i kultury. prosecco, pinot grigio i primi- 
tivo to bestsellery nie tylko na naszym 
rynku. trudno też przejść obojętnie obok 

barolo, barbaresco, chianti, brunello,  
amarone czy Vernacii. każdy winoman 
- początkujący, jak i zaawansowany,  
o guście mniej lub bardziej wytrawnym, 
znajdzie odpowiednie włoskie wino dla 
siebie, a poszukiwaniom może nie być  
końca. z włoskim winem jest jak z przepi- 
sem na ciasto do pizzy, niby to tylko mąka, 
woda i drożdże, a w każdym miasteczku  
inna pizza – każda najlepsza, oryginalna  
i niosąca ze sobą jakąś historię. 



Caleo negroamaro
igt salento

Ma głęboki, ciemnobordowy kolor z fioletowymi 
refleksami i przyjemny, owocowy bukiet w nosie.  
Na podniebieniu wytrawne i okrągłe. Finisz 
odkrywa przed nami miękkie taniny i doskonałą 
kwasowość.

Wino pełne słońca i owocu, ma intensywnie  
rubinową barwę i bogaty, ostry bukiet 
zapachowy. Na podniebieniu dobrze zbalan-
sowane, wykończone okrągłymi, przyjemnymi 
taninami.

18ºc

Abruzja

Wytrawne, czerwone

100% montepulciano 

Casa Vinicola Botter 

Apulia

Wytrawne, czerwone

100% negroamaro

Casa Vinicola Botter 

Caleo primitivo
igt salento

Caleo montepulCiano 
d’aBruzzo
doc Montepulciano d’abruzzo

Apulia

Wytrawne, czerwone

100% primitivo 

Casa Vinicola Botter 

18-20ºc

i

Caleo inzolia
igt terre siciliane

Caleo nero d’avola
igt terre siciliane

Sycylia

Wytrawne, czerwone

100% nero d’Avola 

Casa Vinicola Botter 

Sycylia

Wytrawne, białe

100% inzolia 

Casa Vinicola Botter 
Wino o intensywnym, słomkowożółtym kolorze,  
z zielonymi refleksami. W zapachu ananas, banan   
i białe dojrzałe owoce.

Przepiękna, rubinowa suknia z odcieniami gra-
natu. Posiada delikatnie pikantny i owocowy 
zapach czarnej porzeczki, jagód i morwy. W pos-
maku idealne połączenie tanin i owoców. 

16-18ºc

Winogrona szczepu primitivo dojrzewają  
dość wcześnie (koniec sierpnia), a jagody są 
dość słodkie – co przekłada się na jego smak. 
W  kieliszku ukazuje ciemnoczerwoną barwę  
z fioletowymi refleksami, w nosie jest intensyw- 
ne, na podniebieniu  gładkie, przyjemne, wręcz 
jedwabiste. 

18-20ºc

7-9ºc

w roku 1928 była to mała,  
rodzinna winnica, sprze- 
dająca proste, lokalne 
wina z regionu Vene-
to, tylko w beczkach 

i gąsiorach. od tamtej pory dużo się zmieniło… 
dziś to jeden z liderów na włoskim rynku, zarów-
no pod względem ilości produkowanego wina, ja-
kości, jak i bogactwa etykiet w swoim portfolio. 
botter ma winnice w macierzystym Veneto, ale też 
w piemoncie, apulii, abruzji, sycylii czy toskanii. 
niezaprzeczalnym pozytywem, pomimo tak olbrzy-
miej skali produkcji, jest obsesyjna wręcz dbałość 
o jakość win, nawet tych najbardziej podstawowych 
i prostych, potwierdzona licznymi certyfikatami  
i nagrodami.



Verso to kupaż trzech odmian winorośli:  
Negroamaro, Primitivo i Malvasii z regionu Apulia  
we Włoszech. To soczyste  wino ma ciemnobor-
dową i głęboką barwę. W  nosie mocne aromaty 
suszonych owoców, na podniebieniu jedwabiste, 
rustykalne, lekko zadymione,  o miękkiej taninie. 

Gran Passione powstaje z podsuszanych winogron 
merlot i corvina. Ma głęboki fioletowy kolor, pach-
nie śliwkami, wiśniami i rodzynkami. W ustach nuty 
kakao, kawy, czekolady i wanilii. Dzięki dojrzewaniu  
w dębowej beczce przez 9 m-cy ma solidną  
strukturę i miękkie taniny. 

Prosecco - najsłynniejsze włoskie bąbelki - wytwar-
zane są metodą Charmata z winogron szcze- 
pu glera. Wino o słomkowej barwie i delikatnym 
owocowym nosie. Na podniebieniu jest dobrze 
zbalansowane, z łagodną kwasowością i przyjem-
nymi bąbelkami. Soczyste i orzeźwiające.

To czerwone wino o intensywnie rubinowej barwie 
leżakowało przez 15 miesięcy w dużych słowackich 
beczkach dębowych,  aby rozwinąć charakterysty-
czny bukiet z nutami suszonych owoców i kwiatów. 
W ustach jest wytrawne i pełne.

Wino o intensywnym fioletowym kolorze i wyjąt-
kowym aromacie śliwek i wiśni. To wino ma bardzo 
solidną strukturę ze względu na wyższą zawartość 
alkoholu, która jest równoważona miękkimi tani- 
nami i wyważoną kwasowością. Świetne wino  
do pieczonych i grillowanych mięs.

Veneto

Półwytrawne, białe, musujące

100% glera 

Casa Vinicola Botter 

Abruzja

Półwytrawne, czerwone

Cabernet sauvignon, montepulciano

Casa Vinicola Botter 

Apulia

Wytrawne, czerwone

100% primitivo

Casa Vinicola Botter 

Capitanio montepulCiano 
d'aBruzzo riserva
doc Montepulciano d'abruzzo

zinFandel rosso
igt puglia

proseCCo Borgo  
del Col alto
doc pRosecco

5-7ºc

i

gran passione  
igt veneto

verso
igt salento rosso

Veneto

Półwytrawne, czerwone

60% merlot, 40% corvina 

Casa Vinicola Botter 

18-20ºc16-18ºc

Apulia

Wytrawne, czerwone

65% negroamaro, 30% primitivo,  

Casa Vinicola Botter 
5% malvasia

primitivo doppio passo
igt salento rosso

Apulia

Półwytrawne, czerwone

100% primitivo 

Casa Vinicola Botter 
Primitivo to wino o niskiej kwasowości i mocno skon-
centrowanej owocowości wina. "Doppio Passo" oznacza  
dokładnie "podwójną fermentację" - część winogron 
suszy się przez 3-4 tyg., po czym poddaje się je proceso-
wi fermentacji razem z „pierwszym” winem. Dzięki temu 
otrzymujemy głęboką rubinową barwę, silne aromaty 
dojrzałych jeżyn, wiśni i babcinych konfitur. W ustach 
mocno owocowe, okrągłe z miękkimi taninami. 

18-20ºc 18ºc

18-20ºc



i

lunate Fiano  
igt terre siciliane

18ºc

Koine ma soczyście fioletową barwę. Eksplozja owocu, zarówno w nosie jak  
i na podniebieniu. Smaki wręcz konfiturowe, intensywne, podkreślone 
stosunkowo wysoką zawartością alkoholu, przy niskiej kwasowości i miękkich 
taninach.

Apulia

Wytrawne, czerwone

100% primitivo 

Casa Vinicola Botter 

18-20ºc

primitivo di manduria 
koine  
doc pRimitivo di manduRia

7-9ºc

16-18ºc

7-9ºc

Wino o wspaniałym, błyszczącym słomkowożółtym 
kolorze z jasnozielonymi refleksami. W ustach wy-
czuwalny solidny bukiet kwiatowy, o owocowym  
i niezwykle aromatycznym, wytrawnym smaku. 
Serwować dobrze schłodzone.

Wino o intensywnym, rubinowym kolorze z odcie-
niami granatu i bukiecie dojrzałych, czerwonych 
owoców, lukrecji i słodkich przypraw. Okrągłe na 
podniebieniu, miękkie i dobrze zbudowane, z dłu-
go utrzymującym się, przyjemnym finiszem.

Wino to posiada intensywny słomkowożółty kolor  
i aromatyczny bukiet owoców egzotycznych.  
W smaku kruche i świeże z długim, aksamitnym 
finiszem.

Czerwone, wytrawne wino o rubinowej barwie,  
charakteryzujące się soczystością i pełną budową  
z wyczuwalnymi nutami ziół. Ma odpowiedni po- 
ziom tanin i jest doskonale zrównoważone, co czyni  
je tak wyjątkowym.

Sycylia

Wytrawne, czerwone

Nero d’Avola, merlot 

Casa Vinicola Botter 

Sycylia

Wytrawne, białe

100% fiano 

Casa Vinicola Botter 

Veneto

Czerwone, wytrawne

100% merlot 

Casa Vinicola Botter 

lunate merlot  
nero d’avola 
igt terre siciliane

Chiaro merlot
igt veneto

Chiaro Chardonnay
igt veneto

Veneto

Białe, wytrawne

100% chardonnay 

Casa Vinicola Botter 



i

Prosecco Superiore powstaje metodą Char-
mata z winogron glera - zwanych potocznie  
prosecco - w okolicach miasteczka Valdob-
biadene. Określenie Millesimato mówi nam, 
iż prosecco to jest oznaczone rocznikiem. W 
kieliszku ukazuje jasnożółty kolor z zielonymi 
refleksami, w nosie czuć kwiat akacji, wzbo-
gacony intensywnymi nutami jabłka, cytryny 
i grejpfruta. W ustach zrównoważone i pełne, 
z wyczuwalnymi owocami cytrusowymi. Dos- 
konałe jako aperitif. Dobrze sprawdza się też 
w połączeniu z owocami morza i delikatnymi 
sałatami.

Prosecco Extra Dry Treviso to półwytrawne, 
białe wino musujące, ze szczepu glera, 
powstające w  okolicach miasta Treviso.  
Extra Dry to najbardziej klasyczna wersja  
prosecco, łącząca w sobie słodycz  
i orzeźwienie. Wino ma bladożółtą barwę 
z zielonymi refleksami, musuje delikatnie 
i  sprężyście. Pachnie cytrusami i akacją, 
w smaku jest harmonijne i zrównoważone 
pomiędzy słodyczą owocu a orzeźwiającą 
kwasowością. Prosecco Extra Dry nie może 
zabraknąć, gdy będziemy jedli szynkę par-
meńską z melonem.

Prosecco Brut Treviso od Ca’ di Rajo to wy-
trawne, białe wino musujące, ze szczepu 
glera, powstające w okolicach miasta Tre- 
viso. Ma jasnosłomkowy kolor i trwałe,  
delikatne bąbelki, pachnie ananasem, ba-
nanem i … chlebem! Na podniebieniu jest 
pikantne i świeże, z dobrze zrównoważoną 
kwasowością, a na finiszu posmak jabłek 
i gruszek. Prosecco Brut będzie dobrym 
partnerem smażonych przekąsek, warzyw 
oraz serów.

Veneto

Wytrawne, białe, 

100% glera 

Ca’di Rajo 

musujące

Veneto

Wytrawne, białe, 

100% glera 

Ca’di Rajo 

proseCCo extra  
dry treviso
doc pRosecco  
tReviso

proseCCo  
Brut treviso
doc pRosecco  
tReviso

proseCCo superiore  
di valdoBBiadene 
millesimato Brut
docg pRosecco supeRioRe

5-7ºc

wine  
spectator  

85 pkt.

brązowy meDal 
los angeles iwc 

2015

5-7ºc

Dostępne
również 
w butelce 

1,5 l

Dostępne
również 
w butelce 

1,5 l

Dostępne
również 
w butelce 

1,5 l

Veneto

Półwytrawne, białe, 

100% glera 

Ca’di Rajo 

musujące

5-7ºc

ca’ di rajO
producent z doliny rzeki piava, ze wschodniego Veneto.  specjali- 
zuje się w produkcji prosecco i raboso, czerwonej odmiany 
winogron endenemicznej dla tego regionu. w winnicy uprawia 
się również grona pinot grigio, sauvigon, manzoni bianco, mer-
lota i cabernet sauvignon. jak mawia Marino cecchetto, założy-
ciel winnicy: "poszanowanie dla tradycji i historii przez mądrego 
i uczciwego człowieka, wsparte innowacyjnością, przekształci 
owoce tej ziemi w wysokiej jakości wina”.  nic dodać, nic ująć.

musujące



Ma jasnosłomkową barwę z zielonkawymi refleksami,  
musuje bardzo delikatnie. W nosie intensywny  
aromat kwiatów oraz owoców - jabłek, cytryn i grej- 
pfrutów. W ustach harmonijne, miękkie, z mocnym owo-
cowym finiszem. Idealne na imprezę, dzięki niskiemu  
poziomowi alkoholu oraz przyjemnej  strukturze wina.

?

Ma jasnosłomkową barwę i przyjemny aromat 
cytryn, grejpfrutów i melonów. Na podniebie-
niu dobrze zbalansowane, delikatnie musujące, 
o mocno owocowym finiszu.

Veneto

Półsłodkie, białe, musujące

Glera, chardonnay, pinot blanc 

Ca’di Rajo 

Veneto

Półwytrawne, białe, musujące

Glera, chardonnay, pinot blanc 

Ca’di Rajo 

Veneto

Półwytrawne, białe, musujące

Glera, chardonnay, pinot blanc 

Ca’di Rajo 

Veneto

Półsłodkie, białe, musujące

Glera, chardonnay, pinot blanc 

Ca’di Rajo 

Ma bladoróżową barwę, delikatne bąbelki  
i aromat czerwonych owoców: truskawek, malin, 
czereśni, a także róży. W ustach mocno owoco-
we, ekspresyjne, o słodkim wykończeniu. 

5-7ºc

Ma jasnosłomkową barwę i intensywny aromat 
brzoskwiń, moreli i miodu. W ustach trwałe, pełne, 
mocno zbudowane, o słodkim finiszu. 

Wino to ma jasnosłomkową barwę i szeroką paletę 
aromatów: od jabłka przez cytrynę po akację. Moc-
no orzeźwiające, o zdecydowanej słodyczy i delikat-
nej pikantności. Idealne na imprezę i aperitif. 

epsilon  
gold sWeet
vino spumante bianco

epsilon  
pink extra dry
vino spumante Rosato

epsilon  
platinium dry
vino spumante bianco

epsilon  
White dry
vino spumante bianco

epsilon BlaCk  
extra dry
vino spumante bianco

epsilon  
gold extra dry
vino spumante bianco

Veneto

Półwytrawne, różowe, musujące

Pinot noir, raboso 

Ca’di Rajo 

Veneto

Słodkie, białe, musujące

100% moscato 

Ca’di Rajo 

5-7ºc

5-7ºc 5-7ºc

5-7ºc 5-7ºc

i

Cena netto: 37,90 zł



sauvignon  
igt sauvignon  
maRca tRevigiana

CaBernet sauvignon  
igt cabeRnet sauvignon  
maRca tRevigiana

merlot  
igt Merlot  
maRca tRevigiana

CaBernet FranC 
igt maRca tRevigiana

traminer 
igt tRamineR  
maRca tRevigiana

Ma jasnozłotą barwę i  intensywny aromat owoców 
tropikalnych - głównie moreli - i płatków róży.  
W ustach jest świeże, subtelne, pełne, o posmaku 
słodkich cytrusów. 

Veneto

Wytrawne, białe

100% sauvignon 

Ca’di Rajo

Veneto

Wytrawne, czerwone

100% cabernet sauvignon 

Ca’di Rajo

Veneto

Wytrawne, czerwone

100% merlot 

Ca’di Rajo

Veneto

Wytrawne, czerwone

100% cabernet franc 

Ca’di Rajo

Veneto

Wytrawne, białe

100% traminer 

Ca’di Rajo

7-9ºc

7-9ºc

W kieliszku ukazuję się głęboki rubinowy kolor  
z odcieniami granatu. Nos mocno owocowy:  
jagody, truskawki i maliny, przełamany lukrecją.  
W smaku pełne, o dobrej, acz lekkiej strukturze,  
z owocowym finiszem. 

Rubinowy kolor z fioletowymi refleksami oraz 
klasyczny dla merlota bukiet - wiśnie, jagody  
i lekkie nuty cynamonu. Na podniebieniu 
okrągłe i przyjemne, o średniej budowie i mięk-
kich taninach. Pasuje zarówno do pieczonego 
drobiu, jak i mięs czerwonych.

pinot grigio  
igt pinot gRigio  
maRca tRevigiana

Ma jasnosłomkową barwę ze złotymi refleksami  
i intensywne nuty zapachowe kwiatu poma- 
rańczy i owoców tropikalnych. Na podniebie-
niu jest doskonale zrównoważone, z delikatną 
kwasowością i długo utrzymującym się posma- 
kiem cytrusów, brzoskwini i moreli. 

Veneto

Wytrawne, białe

100% pinot grigio 

Ca’di Rajo 

i

14-16ºc

7-9ºc7-9ºc

Sauvignon od Ca’di Rajo to białe, wytrawne wino z okolic  
Treviso w północnych Włoszech. W kieliszku ukazuje  
bladosłomkowy kolor z zielonkawymi refleksami,  
w nosie natomiast złożone aromaty różowego grejpfruta, 
ananasa, żółtej papryki i liści pomidora. W smaku inten-
sywne, tłuste, zrównoważone, z długim finiszem. 

Cena netto: 31,90 zł

Wino bardzo intensywne i wyraziste. Zapach ciekawy, 
a jeśli wino dłużej przechowujemy w butelce, z czasem  
ewoluuje do tego stopnia, że wyczuwamy ziołowy 
zapach orientalnych przypraw i cynamonu. Elegan- 
ckie, harmonijne o złożonej strukturze zarówno dla 
nosa jak i podniebienia. Jego główną zaletą jest ide-
alne połączenie lekkich tanin oraz intensywnego, ale 
trwałego aromatu jagód, mięty oraz tytoniu. 

18ºc



i

Sangue del Diavolo powstaje w regio- 
nie Veneto z winogron raboso - rzad- 
kiego lokalnego szczepu. 10% zebra- 
nych winogron suszy się przez 3 m-ce,  
dzięki czemu wino ma bardziej  
skoncentrowany smak. Sangue del Diavolo  
dojrzewa 24 m-ce w dębowych beczkach, 
następnie 6 m-cy w butelkach. Ma ciem-
nobordową barwę i bogaty bukiet mace-
rowanych owoców, świeżej moreli, pieprzu 
i tytoniu. W ustach wyczuwalne mocne 
taniny, walczące z tłumioną kwasowością, 
o długim, aksamitnym finiszu. Pasuje do 
dziczyzny oraz twardych serów.

Notti di Luna Piena to po włosku pełnia 
księżyca… Raboso Riserva to wino o pełni 
mocy i smaku powstające z raboso – lokal- 
nego szczepu winogron, uprawianego  
w dolinie Piawy. W kieliszku jest ciem-
nopurpurowe, pachnie wiśniami, śliw- 
kami, wanilią, cynamonem i tytoniem.  
Na podniebieniu jest długie i pełne, o moc- 
nej strukturze, ciężkich taninach i przy-
jemnej, łagodnej kwasowości. Długi finisz 
zawdzięcza 3–letniemu leżakowaniu  
w dębowej beczce. Sprawdzi się jako partner 
dziczyzny - szczególnie z z dużym dodatkiem 
ziół - oraz dań tłustych i parmezanu.

Region Veneto „pozazdrościł” Toskanii 
jej supertoskanów. Marino Rosso może-
my nazwać superwenetczykiem. Wino 
zrobione z czerwonego szczepu Ra-
boso – endenemicznego dla wschod-
niego Veneto - oraz Caberneta i Merlota.  
Fermentuje w dębowych kadziach, a póź- 
niej dojrzewa przez 14 m-cy w dębowych 
beczkach. Ciemnobordowe, gęste, wręcz 
tłuste. W nosie feria zapachów: morela, 
czarna wiśnia, śliwka, cynamon, wanilia,  
pieprz. Wino o długim „ogonie”, ciężkiej  
taninie zrównoważonej miękką kwaso- 
wością. Pasuje do dziczyzny, tłustych dań 
oraz  sera stravecchio.

Nina to białe, wytrawne wino z okolic 
Treviso w północnych Włoszech, po- 
wstające z rzadkiego szczepu Manzoni. 
Ma jasnożółtą barwę i mocny aromat 
ananasa i moreli. W ustach jest zaska-
kujące - mineralne, rustykalne, ziemiste, 
o dość trwałym, długim finiszu. Idealne 
do szparagów, białych ryb i twardych 
serów.

Veneto

Wytrawne, białe

100% manzoni 

Ca’di Rajo

nina  
igt manzoni bianco  
maRca tRevigiana

marino  
igt Rosso  
maRca tRevigiana

9-11ºc 18ºc

18-20ºc 18-20ºc

Veneto

Wytrawne, czerwone

100% raboso piave 

Ca’di Rajo

Veneto

Wytrawne, czerwone

100% raboso piave 

Ca’di Rajo

sAngue del dIAvolo – 
raBoso
doc Raboso piave

nottI dI lunA PIenA – 
raBoso riserva
doc Raboso piave

złoty meDal  
concours monDial  

De bruxelle  
2014

srebrny meDal  

munDus Vini   
2015

Veneto

Wytrawne, czerwone

50% merlot, 30% cab. sauvignon,  

Ca’di Rajo
20% raboso piave



Pinot Grigio  to najbardziej rozpoznawalne i popu- 
larne białe, wytrawne włoskie wino. Ciekawostką 
jest fakt, iż winogrona do produkcji tego delikat-
nego białego wina są czerwone.  Pinot Grigio od 
Antonio Roncolato ma słomkowożółtą barwę.  
W ustach orzeźwiające, o wyraźnie kwiatowym 
bukiecie. Przyjemne, aromatyczne, zrównoważone. 

Soave Classico powstaje w okolicach miasteczka 
Soave, w regionie Veneto. Ma jasnozłotą barwę  
i intensywny zapach kwiatów polnych i lukrecji.  
W smaku jest eleganckie, o dobrej długości, plas-
tyczne, z intensywnym, owocowym finiszem.

Soave Classico Il Nicolaio to wino z okolic mias- 
teczka Soave w regionie Veneto. Winogrona selek-
cjonowane z jednej działki i zbierane bardzo 
późno – w końcu listopada. Wino to dojrzewa 
przez 2 m-ce w dębowej beczce. Ma intensywnie 
złoty kolor, w nosie wyczuwalne nuty grejpfruta  
i kwiatów. W smaku pełne, intensywne, okrągłe, 
gęste, o miodowym finiszu. 

Capel del Prete to wariacja na temat Soave. 
Wino powstaje poza granicami apelacji, więc 
nie może dzierżyć miana DOC. W kieliszku uka-
zuje złotą barwę, pachnie intensywnie cytru- 
sami i kwiatami. W ustach jest nadspodziewanie 
pełne, owocowe, z nutą mineralną. 

Veneto

Wytrawne, białe

100% garganega 

Antonio Roncolato 

Capel del prete
igt veneto

soave ClassiCo  
il niColaio
doc soaVe classico

pinot grigio  
ronColato
igt veneto

soave ClassiCo  
ronColato
doc soaVe classico

Veneto

Wytrawne, białe

100% pinot grigio 

Antonio Roncolato 

Veneto

Wytrawne, białe

100% garganega 

Antonio Roncolato 

7-9ºc 5-7ºc

10-12ºc9-11ºc

i

Veneto

Wytrawne, białe

90% garganega, 10% trebbiano 

Antonio Roncolato 
di Soave

winnica założona w połowie  
XiX wieku, w pobliżu średnio-
wiecznego miasteczka soave. 
dziś czwarte pokolenie winiarzy 
gospodaruje na 30 ha winnic  
w apelacjach doc soave i doc 

Valpolicella. pasja i rodzinna tradycja, przekazywana  
z pokolenia na pokolenie, zaowocowała międzynaro-
dowym uznaniem dla ich soave il nicolaio czy ama- 
rone della Valpolicella. wina robione są w konser-
watywnym stylu, z uwzględnieniem właściwości ter-
roir, szczególnie dla soave. winnica prowadzona jest  
w stylu eco, środki chemiczne dozowane są w iloś- 
ciach aptekarskich, a beczka dębowa do dojrzewa- 
nia win stosowana jest oszczędnie i z głową - zawsze 
używana, nigdy nowa - tak, by winogrona mogły wy-
powiedzieć się same. 



i

Włoski czerwony klasyk z regionu Veneto.  
Do produkcji tego niesamowicie esencjonal-
nego wina używa się podsuszonych i z aten- 
cją wyselekcjonowanych gron. Fakt suszenia 
winogron wpływa na zwiększenie poziomu 
cukru oraz ekstraktu. Amarone della Valpoli-
cella nie jest jednak winem słodkim, cukier 
zamieniany jest w alkohol, dlatego nierzadko 
osiąga poziom 16% alk. Dojrzewa przez 2 lata 
w dębowych beczkach o różnych rozmiarach, 
następnie przez kolejny rok w butelkach.  
W kieliszku ciemnobordowe z wiśniowymi 
refleksami, gęste, tłuste. Pachnie konfiturą, 
jeżynami i wanilią.  W smaku mocno owoco-
we, wręcz wędzone, wyczuwalna gorzka cze-
kolada i czarny pieprz. Koniecznie dekanto- 
wać przed spożyciem. Amarone będzie god-
nym towarzyszem dla dziczyzny, jagnięciny, 
zarówno grillowanej, jak i duszonej. Nie zawie- 
dzie jako ważny punkt programu kolacji przy 
świecach.

Valpolicella Ripasso powstaje z tych sa-
mych szczepów winogron, co Amarone della  
Valpolicella. Wina produkowane metodą 
ripasso to tak zwane małe Amarone, gdyż 
moszczem z valpolicelli zalano skórki po-
zostałe po fermentacji Amarone. W efekcie 
tego zabiegu otrzymujemy wino cięższe, in-
tensywniejsze, o wyższej zawartości alko- 
holu. Valpolicella Ripasso to wytrawne, 
pełne owocu i tanin, czerwone wino  
z północno włoskiego Veneto. Dojrzewa  
przez 10 m-cy w  dębowych beczkach  
oraz co najmniej 6 m-cy w butelkach.  
Ripasso jest ciemnobordowe, wiśnia - 
zarówno w nosie jak i w ustach. Potęga 
owocu, konfitura i beczka w tle wspaniale  
uzupełniają paletę doznań. W smaku pełne 
i zrównoważone, z subtelną wanilią i pos-
makiem cygara oraz czekolady. Idealny 
kompan do czerwonych mięs w ziołowych 
i naturalnych sosach oraz serów dojrzewa-
jących.

Valpolicella od Roncolato to wytrawne, 
acz lekkie wino, ze szczepów Corvina, Cor-
vinone i Rondinella, dojrzewające w ka- 
dziach stalowych. Barwa tej podstawowej 
czerwonej  etykiety producenta jest mocno  
rubinowa, w nosie eksplozja owocu, 
głównie wiśni, ale i moreli. W ustach pełne,  
dobrze zrównoważone, z delikatną taniną. 
Typowa dla apelacji delikatna kwasowość, 
która zupełnie nie przeszkadza w zderze-
niu z mocną owocowością. Sprawdzi się  
z wędlinami pieczystymi, grillowaną wiep- 
rzowiną oraz serami.

valpoliCella  
ronColato  
doc Valpolicella 

amarone della  
valpoliCella ronColato  
doc aMarone della  
Valpolicella 

valpoliCella ripasso  
ronColato 
doc Valpolicella 

16-18ºc 16-18ºc

Veneto

Wytrawne, czerwone

50% corvine, 30% corvinone,  

Antonio Roncolato 
15% rondinella, 5% oseleta

18ºc

Veneto

Wytrawne, czerwone

60% corvine, 20% corvinone,  

Antonio Roncolato 
20% rondinella

Veneto

Wytrawne, czerwone

50% corvine, 30% corvinone,  

Antonio Roncolato 
20% rondinella



i

DS Terre Nobili ma intensywny ma-
linowo-poziomkowy aromat z nutkami 
przypraw i czekolady. Ten blend cabernet 
sauvignon, merlota i lokalnego weneckiego 
szczepu raboso odznacza się jedwabistą 
gładkością i dużą złożonością. Pasuje do gril-
lowanych i duszonych mięs oraz średnio doj- 
rzałych serów. 

DS. Pinot Grigio zachwyca eleganckimi aro-
matami gruszki, brzoskwiń i kwiatów akacji  
z delikatną nutką prażonych migdałów. 
Jego świeżość i mineralność sprawia,  
że jest idealnym towarzyszem owoców 
morza, warzywnych risotto i zup oraz gril-
lowanych ryb. 

DS Prosecco Millesimato Brut ma jasno- 
słomkowy kolor i drobne, trwałe bąbelki. 
Prezentuje aromaty jabłej i gruszek z nut-
ką kwiatu jaśminu. Świetne na aperitif, ide-
alne do owoców morza, spaghetti z małża-
mi oraz delikatnych wędlin. 

ds proseCCo  
millesimato Brut  
doc 

ds terre noBili  
igt tRevenezie

ds pinot grigio 
doc 

Veneto

Wytrawne, czerwone

Cabernet sauvignon, merlot,  

De Stefani

Veneto

Wytrawne, białe, musujące

100% glera  

De Stefani 

Veneto

Wytrawne, białe

100% pinot grigio 

De Stefani 

rodzina de stefani wywodzi 
się z refrontolo, niewielkiego, 
górzystego miasteczka w regio- 
nie Veneto  we włoszech, na co 
wskazują oficjalne dokumenty   
z 1624 roku.

w drugiej połowie 1800 roku założyciel winnicy -   
Valeriano de stefani odkrył najlepszą glebę,  
w której zasadził winorośl w posiadłości colve-
drame w refrontolo, na wzgórzach pomiędzy 
conegliano i Valdobiadene, na północ od wenecji.

dzisiaj alessandro de stefani, czwarte pokole-
nie, stworzył międzynarodową sieć dystrybucji,  
z roczną produkcją ograniczoną do 3 milionów bute-
lek ze 100 akrów winorośli z winami polecanymi  
w światowych przewodnikach dla miłośników wina.

raboso

filozofię  innowacyjnej marki ds można zawrzeć 
w trzech hasłach:  świetny stosunek jakości do 
ceny, nowoczesny design opakowań oraz wyjąt-
kowy smak, któremu trudno się oprzeć.

16-18ºc8-10ºc5-6ºc



Świeże, kwiatowo-cytrusowe i mineralne vermen-
tino o zdecydowanym smaku. Idealne do owoców 
morza.

Czerwone, wytrawne wino leżakujące 3 miesiące 
w beczce. Intensywny bukiet leśnych owoców,  
w ustach wyraziste, pozostawia długi posmak.  
Podawać do makaronów z sosami pomidorowymi, 
pieczonego drobiu i zapiekanek warzywnych.

Czerwone, wytrawne wino leżakujące w beczce  
13 miesięcy. Prawdziwy „Supertoskan”, wino wiel-
kiej klasy, bardzo intensywne, mocno zbudowane, 
rozpieszczające podniebienie przeplatającymi się 
kolejnymi warstwami smaków.

Czerwone, wytrawne wino leżakujące 10 miesięcy 
w beczce. Nowoczesna, bardzo owocowa interpre-
tacja klasycznego wina Chianti.

Toskania

Wytrawne, czerwone

70% sangiovese, 15% merlot,  

Poggio Nicchiaia

Filetto
docg chianti

mania
igt toscana

Fiore del Borgo
igt toscana

tigliano
igt toscana

Toskania

Wytrawne, białe

100% vermentino 

Poggio Nicchiaia

Toskania

Wytrawne, czerwone

100% sangiovese 

Poggio Nicchiaia

10-12ºc 15-17ºc

i

Toskania

Wytrawne, czerwone

70% sangiovese, 15% cabernet, 

Poggio Nicchiaia
15% syrah

15% cabernet sauvignon

„jesteśmy młodą firmą, 
nie tylko dlatego,  
że działamy dopiero  
od 2009 roku, ale 

przede wszystkim ze  względu na nasze podejście 
do biznesu winiarskiego. jesteśmy entuzjastyczni  
i gotowi odkrywać i testować ciągle nowe 
rozwiązania”  mówi o swojej firmie fabio durante,  
właściciel poggio nicchiaia. „robimy wina  
z poszanowaniem toskańskiej tradycji, ale nada- 
jąc jej własną, świeżą interpretację. nie ule-
gamy chwilowym modom, bardziej inte- 
resują nas długoterminowe trendy w rozwoju  
gustów konsumentów. naszą filozofię można  
podsumować jako krzewienie kultury wina  
w oparciu o wielkie tradycje italii, ale bez po-
padania w przesadny konserwatyzm.”

srebrny meDal  

Decanter  
2017

srebrny meDal  

iwc  
2016

srebrny meDal  
ain  wine challenge 

2018

brązowy meDal  

Decanter  
2017

16-18ºc 16-18ºc



maCulan vespaiolo  
doc bReganze

maCulan Brentino  
igt veneto Rosso

maCulan BidiBi  
igt veneto bianco

8-10ºc

18ºc

8-10ºc

i

Pallazotto dojrzewa przez 12 m-cy w dębowych  
beczkach. Ma czerwonorubinową barwę oraz inten-
sywny zapach jagód, lukrecji i wanilii. Na podnie-
bieniu czuć dobrze zintegrowane ze strukturą wina 
taniny oraz mocny posmak owocu. 

dindarello  
igt veneto

palazzotto  
CaBernet sauvignon  
doc bReganze

18ºc 10ºc

pojemność

375 ml

Maculan
niektórzy twierdzą, że chardonnay, cabernet czy merlot „przywędrował” 
do Veneto za sprawą napoleona bonaparte, który - podczas swojego 
tournée po europie - również w taki sposób odciskał francuskie pięt-
no na podbijanych ziemiach. na dobrej asymilacji francuskich szczepów  
dziś korzysta m. in. angela Maculan, właścicielka winnicy w uroczym  
miasteczku breganze, nieopodal Valdobbiadene, słynnego z prosecco.  
winnica ma 40 ha, oprócz szczepów francuskich uprawia się tam 
także fruliano, vespaiolo, moscato czy marzemino. najbardziej 
znana etykieta to 100% cabernet sauvignon, nazwany palazzotto,  
z którego winnica Maculan słynie na całym świecie.

Wino ma  bladocytrynową barwę oraz szeroką paletę aromatów: 
dojrzałe brzoskwinie, morele, nektarynki, miód a także skórka  
z pomarańczy. Na podniebieniu piękna „bitwa” pomiędzy żywą 
kwasowością a mocno owocową strukturą. Posmak nieoczywisty, 
delikatnie piwniczny. 

Dindarello to białe, słodkie wino ze szczepu moscato. Ma blado- 
cytrynową barwę i intensywne aromaty winogron, miodu i skórki  
z pomarańczy. Na podniebieniu pełne słodyczy ciało, zrównoważone, 
żywe i intensywne aż do końca. 

Wino o słomkowożółtej barwie i intensywnych aromatach owoców 
tropikalnych, cytrusowych oraz świeżo skoszonej trawy. Na podnie- 
bieniu żywa kwasowość. Dobrze zaokrąglone, z trwałym finiszem. 

Veneto

Wytrawne, białe

100% vespaiolo 

Maculan

Veneto

Słodkie, białe

100% moscato 

Maculan

Veneto

Wytrawne, czerwone

100% cabernet sauvignon 

Maculan

Veneto

Wytrawne, czerwone

55% merlot, 45% cabernet sauvignon 

Maculan

Veneto

Wytrawne, białe

55% tai, 45% sauvignon blanc 

Maculan

Brentino ma głęboki, ciemnorubinowy kolor i intensywne, 
uwodzicielskie aromaty jeżyn, wiśni oraz drewna cedrowego.  
W ustach pełne, o mocnych posmakach ciemnych owoców, utrzy- 
mujących się do trwałego finiszu.



Le Mase di Greve Riserva to toskański 
„zawodnik” wagi ciężkiej. Od swojego 
młodszego brata (Le Mase di Greve), 
odróżnia go czas, jaki spędził dojrze-
wając w dębowej beczce. Nie jest to 12, 
a 24 miesiące. Wino ukazuje w kielisz-
ku swoją karmazynową barwę i mocną 
strukturę. Mocne aromaty dojrzałych 
owoców: malin, jeżyn, wiśni, borówek, 
wanilii, oraz dębu. Na podniebieniu jest 
trwałe i kompletne. Taniny są mocno wy-
czuwalne, lecz nieagresywne. Bistecca,  
jagnięcina w ziołach, czy ragu z dzika to po-
trawy, którym dobrze zrobi towarzystwo  
kieliszka Chianti Classico Riserva.

Każdy szanujący się producent wina  
z Toskanii ma w swojej ofercie „super-
toskana”. Terricci to jeden z nich: dłu-
gie, bogate wino zdeklasyfikowane do 
apelacji regionalnej, ze względu na pro-
porcje szczepów winogron oraz tech-
niki winifikacji. Wino dojrzewa przez 18 
miesięcy w dębowych beczkach, a nas-
tępnie jeszcze rok w butelce, zanim trafi 
na rynek. Ma intensywnie czerwoną bar-
wę z ciemnymi refleksami. W nosie pale- 
ta aromatów: czerwone owoce, wanilia,  
cynamon. W ustach jest mięsiste, ele-
ganckie, trwałe taniny i owocowy pos-
mak na finiszu. Pasuje do wołowiny  
i dziczyzny.

Le Masse di Greve jest wytwarzane  
z winogron rosnących w okolicach mia- 
steczka Greve in Chianti w samym ser-
cu apelacji. Wino dojrzewa w dębowych 
beczkach przez 12 m-cy i dumnie dzierży  
na butelce znak czarnego koguta, zare- 
zerwowany tylko dla najlepszych Chian-
ti. Ma ciemno rubinową barwę z grana-
tową obwódką, w nosie mocny aromat 
czerwonych owoców, wanilii oraz nut 
balsamicznych. Na podniebieniu słod-
kie taniny balansują się przyjemną 
kwasowością typową dla Sangiovese. 
Finisz mocno owocowy. Chianti Classico  
jest idealnym kompanem dla sosu pomi- 
dorowego w każdej postaci – pizza, 
makaron, dań tłustych oraz sosów  
na bazie oliwy z oliwek, chociażby ma-
karonu aglio e olio.

Rosso della Lanciola to młode wino  
ze słonecznej Toskanii. Ma czerwoną 
barwę z burgundowymi refleksami oraz 
świeży i trwały bukiet. W ustach ukazu-
je delikatną strukturę, oraz przyjemną 
harmonię pomiędzy owocowością  
a kwasowością. Na finiszu dość długie 
i ostre, w swojej klasie. Będzie dobrym 
partnerem ragu, oraz dań z grzybami.

Toskania

Wytrawne, czerwone

Sangiovese, Canaiolo, Merlot 

Azienda Agricola Lanciola

Chianti ClassiCo  
le masse di greve  
docg chianti classico

terriCCi  
igt toscana

Chianti ClassiCo riserva 
le masse di greve  
docg chianti classico

rosso della  
lanCiola 
igt toscana

18ºc 18ºc

18ºc

Toskania

Wytrawne, czerwone

Sangiovese, Merlot, Canaiolo,  

Azienda Agricola Lanciola
Cab. Sauv., Colorino

18ºc

i

Toskania

Wytrawne, czerwone

Sangiovese, Cab. Sauvignon,  

Azienda Agricola Lanciola
Cabernet Franc

Toskania

Wytrawne, czerwone

Sangiovese, Merlot, Canaiolo,  

Azienda Agricola Lanciola
Cabernet Sauv., Colorino



i

Nobile di Montepulciano Riserva to sposób 
na Sangiovese z okolic urokliwego miasteczka  
Montepulciano w  środkowej Toskanii. Wino 
dojrzewa w dębowych beczkach przez 24 
miesiące, następnie jeszcze przez rok w butel- 
ce. Ma bordową barwę i matowy deseń.  
W nosie wyczuwalna śliwka, lukrecja, nuty ty-
toniu. W ustach potężne, złożone, harmo- 
nijne z  mocnym wykończeniem. Stworzone  
do Bistecca alla Fiorentina – olbrzymich steków  
z wołowiny rasy Chiana.

Nobile di Montepulciano to sposób  
na Sangiovese z okolic urokliwego mias- 
teczka Montepulciano w  środkowej Tos- 
kanii. Wino dojrzewa w dębowych beczk-
ach przez 18 miesięcy. Ma bordową bar-
wę i refleksy świadczące o długim kontak-
cie z dębem. W nosie rustykalne – aromaty 
czarnych owoców, żelaza i ziemi. Na pod-
niebieniu ukazuję swą moc, jest złożone, 
długie o pikantnym finiszu. Stworzone 
do Bistecca alla Fiorentina – olbrzymich 
steków z wołowiny rasy Chiana.

Chianti Colli Senesi to organiczne, młode 
i łatwe do picia wino. Jego niewielka 
część jest leżakowana w małych beczkach 
dębowych, dzięki czemu staje się bardziej 
okrągłe w smaku. Ma ciemnoczerwoną 
barwę i przyjemny aromat świeżych, czer-
wonych owoców oraz ziół. W ustach świeże, 
dobrze zbalansowane, bardzo naturalne. 
Idealne do picia solo, sezonowanych 
wędlin, bruschetty z pomidorami i ma-
karonów z sosem pomidorowym.

Toskania

Wytrawne, czerwone

100% Sangiovese (Prugnolo  Gentile) 

Salcheto

salCheto noBile  
di montepulCiano  
docg nobile  
di Montepulciano

salCheto noBile  
di montepulCiano riserva 
docg nobile  
di Montepulciano

18-20ºc18-20ºc

Dostępne
pojemności: 
75o i 375 ml

salCheto Chianti  
Colli senesi   
docg chianti  
colli senesi

18-20ºc

Toskania

Wytrawne, czerwone

Sangiovese (Prugnolo Gentile),  

Salcheto
Colorino

Toskania

Wytrawne, czerwone

Sangiovese, Canaiolo, Mammolo  

Salcheto



? ? ?

Si

Delikatne, wytrawne, białe wino z za- 
chodniej Toskanii, z okolic miastec-
zka Grosseto. Ma słomkowożółtą barwę  
i aromaty jabłka, melona oraz suszo- 
nych moreli. Na podniebieniu rześkie  
i żywe, łatwe do picia. Pasuje do owoców 
morza, sałat oraz delikatnych przysta- 
wek.

Morellino to wschodząca gwiazda  
na firmamencie toskańskich apelacji  
winnych Nie jest może tak popularna jak 
Chianti czy wina z Montalcino, lecz swą ja-
kością i świeżością trwale zapisuje się w 
must have każdego winomana. MR Morelli-
no to 100% Sangiovese, nie starzone w dę-
bie. Ma purpurową barwę i ciekawe aromaty 
czereśni, wiśni oraz kwiatów. Na podniebi-
eniu intensywnie owocowe, świeże, dobrze 
zbalansowane. Ragù, porchetta, dania z dz-
ika czy borowiki to dobra para do kieliszka  
Mr Morellino.

Vermentino to szczep winogron „lubią- 
cy morze”, uprawiany jest na liguryj- 
skim wybrzeżu Włoch i Francji, na Sar-
dynii, Korsyce, wybrzeżu Portugalii czy  
na wyspie Madera. VR to 100% Vermen-
tino z zachodniej Toskanii, z okolic mi-
asteczka Grosseto. Ma jasnożółtą bar-
wę, oraz silne zapachy cytrusów oraz 
krzewów. Na podniebieniu soczyste  
i mineralne o trwałym finiszu. Idealne 
do spaghetti z pesto, ryb i owoców  
morza.

Toskania

Wytrawne, czerwone

100% Sangiovese 

Frank & Serafico

vr vermentino
igt toscana

mr morellino
docg Morellino  
di scansano

redola BianCo  
doc maRemma  
toscana bianco

Toskania

Wytrawne, białe

100% Vermentino 

Frank & Serafico

8-10ºc 8-10ºc 18ºc

Toskania

Wytrawne, białe

Vermentino, Sauvignon Blanc,  

Frank & Serafico
Fiano



S

nani rizzi
spadkobierca tradycji trwającej trzy pokolenia,  
denis spagnol, kontynuuje dzieło rozpoczęte przez 
swojego dziadka. winnica położona w samym ser-
cu regionu treviso. przekazywane z pokolenia na 
pokolenie doświadczenie i korzystne położenie 
procentuje doskonałym winem. punktem wyjścia 
dla procesu winifikacji są cenne winogrona ”glera”  
ze wzgórza Valdobbiadene. Musujące wina nani 
rizzi oferowane są w dwóch liniach: cru nani rizzi 
oraz docg nani rizzi.

Wino musujące o jasnożółtym kolorze.  
W nosie odsłania słodkie nuty jabłka, 
brzoskwini i moreli. W ustach lekko słod-
kie, świeże i kremowe, na finiszu wyczu-
walne nuty kwiatowe. Doskonałe jako ap-
ertif po posiłku. Idealny towarzysz deserów,  
a zwłaszcza ciast. 

Treviso

Wytrawne, białe, musujące

100% Glera 

Nani Rizzi 

Treviso

Półsłodkie, białe, musujące

100% Glera 

Nani Rizzi 

Cru millesimato dry 
docg Valdobbiadene

Wino z samego serca Valdobbiadene  
w prowincji Treviso. Wytwarzane w 100%  
z winogron Glera. Aby osiągnąć najlepszą ja-
kość wina, owoce są zbierane ręcznie. Wino 
o żywej słomkowej barwie. Bukiet obfity  
w aromaty brzoskwini i kwiatów akacji z deli- 
katnym akcentem płatków róży. Słodki finisz.

Treviso

Półwytrawne, białe, musujące

100% Glera 

Nani Rizzi 

valdoBBiadene proseCCo 
superiore extra dry 
docg Valdobbiadene

valdoBBiadene proseCCo  
superiore Brut 
docg Valdobbiadene

8ºc

Wytrawne wino musujące o drobnych, trwałych 
bąbelkach. Barwa lekko słomkowa. W aroma-
cie delikatne, z nutami kwiatów i owoców cy-
trusowych. W ustach pełne, zrównoważone, 
wyraźnie owocowe o kremowej fakturze. Dos-
konałe na aperitif, pasuje też do przystawek, 
potraw warzywnych i owoców morza.

Dostępne
pojemności: 
0,75, 1,5 i 3 l

8ºc 8ºc



i

Wino o głębokim rubinowym kolorze, 
intensywnych zapachu wiśni i malin. 
W ustach delikatne i eleganckie o aro-
matach fiołków, jeżyn i dojrzałych wiśni. 
Wino pełne, z długim finiszem, doskonałe 
zarówno do picia solo jak i do jedzenia.

Wino posiada intensywny rubinowy kolor  
i dużo gęstych, złożonych aromatów 
owoców, skóry, ziemi i przypraw. Posiada 
dużą, krągłą budowę, jest niezwykle gęste  
i posiada długi finisz

Intensywny kolor głębokiej rubinowej 
czerwieni. Interesujące, zniewalająco 
pachnące aromaty owoców wiśni i malin, 
a następnie lżejsze, bardziej złożone nuty 
likieru i kawy. Na podniebieniu aksamitne 
słodkie taniny z owocowym finiszem, dzię-
ki którym wino jest niezwykle przyjemne.

Wino wyróżniające się intensywnym 
rubinowym kolorem z nutami fioletu. 
W nosie otwierają się w całej swojej 
elegancji aromaty czerwonych owoców, 
takich jak wiśnia i jeżyna. W usta jest in-
tensywne, gładkie i zrównoważone, ma 
świeży i niezwykłe aromatyczny finisz.

Toskania

Wytrawne, czerwone

100% sangiovese 

L'arco

Chianti

Wytrawne, czerwone

90% sangiovese, 10% canaiolo 

L'arco

prinCipe del sole  
sangiovese 
igt toscana

prinCipe del sole  
Chianti   
docg chianti

16-18c

Chianti

Wytrawne, czerwone

90% sangiovese, 10% canaiolo 

L'arco

Toskania

Wytrawne, czerwone

50% merlot, 50% sangiovese 

L'arco

prinCipe del sole  
Chianti riserva
docg chianti

prinCipe del sole  
tosCana
igt toscana

16-18ºc

16-18ºc16-18ºc



i

Wyraziste wino w kolorze głębokiej czerwie-
ni z rubinowymi refleksami. Ma intensywny  
smak z delikatnymi nutami czerwonych 
owoców i przypraw.  Jest miękkie, krągłe,  
ze słodkimi  i dobrze zbalansowanymi tani- 
nami.  Idealne do czerwonych pieczonych 
mięs, wędlin i serów. Należy zdekantować 
przed podaniem.

Jasnobrązowe, rubinowe czerwone wino.  
Charakteryzuje się intensywnym zapachem 
dojrzałych śliwek, wiśni i czarnej porzeczki. 
W smaku wyczuwalne nuty przypraw, kakao 
i wanilii. Pełne, miękkie, o harmonijnym, 
słodkim, owocowym smaku i krągłej struk-
turze. Świetnie komponuje się z pieczonym 
czerwonym mięsem, głównym daniem  
z ragout i serami. Przed podaniem należy 
zdekantować.

Wybitne czerwone wino o intensywnej 
czerwieni z fioletowymi refleksami. Ma 
mocny smak czerwonych owoców: jeżyn, 
jagód i czarnej porzeczki oraz przypie- 
czonych przypraw. Jest miękkie, aksamitne 
i ma wspaniały, długi finisz. Doskonale 
komponuje się z pieczonym czerwonym 
mięsem i pieczoną cielęciną, wędlinami  
i lekko przyprawionymi serami. Wino 
należy dekantować przed podaniem.

appassimento
puglia igp 

negroamaro 
puglia igp

appassimento edizione
puglia igp

Apulia

Wytrawne, czerwone

84% negroamaro, 16% primitivo

Passo Del Sud 

Apulia

Wytrawne, czerwone

30% Primitivo, 30% Negroamaro,  

Passo Del Sud 

Apulia, 300m n.p.m.

Wytrawne, czerwone

40% Nero di Troia, 30% Primitivo,   

Passo Del Sud 

passo del sud powstało we współpracy winiarskich 
specjalistów, a zarazem serdecznych przyjaciół - 
benedetta lorusso i Mario davida cassano. owo-
cem ich pracy jest aromatyczne, intensywne, aksa- 
mitne, krągłe wino  z włoskiego regionu puglia.  
specjalny proces podsuszania winogron, prakty-
kowany przez enologów, zapewnił siłę smaku naj- 
lepszym gronom, a także przyczynił się powstania 
złożonych i eleganckich win o wspaniałej osobo- 
wości.
appassimento jest metodą tradycyjną, która 
pozwala skoncentrować smaki i aromaty wina. 
winogrona pozostają na winorośli zachowując 
swoje właściwości. passo del sud stworzony jest  

z 4 winorośli: nero di troia, negroamaro,  
Merlot i primitivo. 
jest to wino, które przy każdej degustacji oferuje  
niezapomniany smak,  radość i piękne chwile.

PassO del sud

20% Nero di troia, 20% Merlot 30% Merlot

18ºc 18-20ºc 18-20ºc
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Idealne do picia solo oraz jako dodatek  
do koktajli. Doskonale komponuje się  
z ciastami i słodyczami.

Fragolino villa rustiCa

Piemont

Słodkie, czerwone 

Balbi Soprani

winnica balbi soprani została założona przez 
francesco capettę w późnych latach 80. na terenie 
nieruchomości cantine capetta, w samym środku  
jednego z najważniejszych obszarów uprawy 
winogron na wzgórzach Moscato d'asti - krainy 
wykwintnego piękna i starożytnych tradycji,  
która została wpisana na listę Światowego  
dziedzictwa unesco ze względu na tradycję pro-
dukcji wina. 
 
balbi soprani to 21 hektarów ziemi w gminach 
santo stefano belbo i cossano belbo.

wybitny ekspert znany przez każdego w regionie  
Moscato, francesco capetta kupił jedne z naj-
lepszych kawałków ziemi w santo stefano belbo  
i cossano belbo, które słyną z uprawy wysokiej  
jakości winogron. Misją balbi soprani było od 
tego czasu czerpanie korzyści z odmian winorośli  
w piemoncie poprzez wytwarzanie win z naj- 
bardziej szlachetnych, prestiżowych szczepów.

BalBi sOPrani 

14-16ºc



E

Winogrona użyte do produkcji tego 
wina pochodzą z pagórkowatych tere- 
nów prowincji Trapani na zachodzie  
Sycylii. W nosie przyjemny bukiet  
cytrusów, owoców tropikalnych i śród- 
ziemnomorskich kwiatów. Na podnie- 
bieniu świeże, z odświeżającym fini- 
szem. 

Produkowane z wyselekcjonowanych 
winogron uprawianych w dwóch róż- 
nych winnicach: jednej koło Marsa-
li i drugiej w regionie Salemi. Rubino- 
woczerwone wino o świeżych nutach 
owoców i śliwek. Na podniebieniu 
krągłe i gładkie. 

i

Borgo selene 
CAtARAtto - InzolIA
igp terre siciliane 

Borgo selene  
neRo d'AvolA -  
nerello masCalese 
igp terre siciliane

Sycylia

Wytrawne, białe

55% cataratto, 45% inzolia  

Curatolo Arini 

winnice z naszymi białymi winogronami leżą  
w zachodniej części sycylii, tylko trochę wgłąb 
lądu od Marsali. winorośle rosną skierowane  
na wschód i podparte systemem pionowych  
kratek, na piaskowej i bogatej w glinę glebie. 
winnice z naszymi czerwonymi winogronami ulo-
kowane są w centralnej części sycylii, w prowincji 

caltanissetta, około 500 metrów powyżej poziomu 
morza. ta wysokość, razem z odległością od morza,  
powoduje dużą dobową zmienność tempera-
tury. kombinacja ciepłego sycylijskiego słońca  
i rześkich, chłodnych wieczorów zapewnia owo-
com idealne warunki dojrzewania.

curaTOlO arini

Sycylia

Wytrawne, czerwone

55% nero d'Avola, 45% nerello

Curatolo Arini   
mascalese

8-10ºc 16-18ºc



ahr miTTelrhein

nahe

rheingau

rheinheSSen

FranKen

pFalz

wurTTemberg

wurTTemberg

baDen

heSSiche -
bergSTraSSe

Saale -
unSTruT

Sachen

moSel-
Saar-
ruwer

d

nieMcy

wina nieMieckie

niemcy to przede wszystkim ojczyz-
na rieslinga, uznawanego przez som-
melierów i znawców za najszlachetniej- 
szą białą odmianę winogron. większość 
winnic leży wzdłuż renu i Mozeli na zacho- 
dzie niemiec, wyjątkiem jest frankonia. 
problemy, jakie dziś napotyka niemieckie  
winiarstwo, to zła sława miernych, słod-
kawych win zalewających rynki euro- 
pejskie w latach 90. XX wieku oraz archa- 
iczny i dość skomplikowany dla kon-
sumenta sposób opisywania wina na ety-
kiecie. z pewnością jednak znajdziemy  
w niemczech olbrzymią różnorodność 
interpretacji win białych oraz ciekawe 
krzyżówki winorośli, co dla poszu- 
kujących winomaniaków może być długą 
i niekończącą się przygodą.



d

lOuis gunTruM
rodzina guntrum od 1648 roku gospodaruje na stro- 
mych zboczach renu, w okolicach miejscowości 
wörrstadt. louis konstantin guntrum to przedsta- 
wiciel 11 pokolenia władającego rodzinnymi winni-
cami. czasy świetności tego regionu to kadencja 
jego pradziada ludwika. na przełomie XiX i XX wieku 
ceny rieslingów z rheinhessen sięgały wartości 
czerwonych bordeaux grand cru classe. dziś louis 
kontantin godzi tradycję z wymogami współczesne-
go rynku. dzięki dobrej znajomości swoich winnic 
selekcjonuje winogrona - w zależności od siedliska -  
tak, aby oddać wielkość rieslinga, co przekłada się 
na różne interpretacje tego królewskiego szczepu  
na każdą kieszeń.

Riesling przejmuje cechy otoczenia, w którym rośnie.  
W okolicach Nierstein występują gleby czerwonego  
piaskowca, takie jak w Alzacji. Wino pachnie  
tropikalnymi owocami, na podniebieniu zaś domi- 
nuje zielone jabłko, a także melon i ananas. Dosko- 
nała równowaga pomiędzy słodyczą i kwasowością.

Hesja Nadreńska

Wytrawne, białe

100% riesling 

Louis Konstantin Guntrum

Hesja Nadreńska

Półsłodkie, białe

100% riesling 

Louis Konstantin Guntrum

Hesja Nadreńska

Wytrawne, białe

100% gewürztraminer 

Louis Konstantin Guntrum
Najbardziej klasyczna propozycja dla wielbicie-
li białych, niemieckich, półwytrawnych win. Niski 
poziom alkoholu (9,5%), dość wysoka zawartość 
cukru resztkowego (27,5 g/l) oraz zrównoważona  
kwasowość daje nam wino, w którym niczego nie 
brakuje i niczego nie ma za dużo.

guntrum riesling  
royal Blue   
landwein

louis guntrum  
geWÜrztraminer 
Qualitätswein b. a. 
Rheinhessen

louis dry riesling 
Qualitätswein b. a.  
Rheinhessen

louis riesling 
Qualitätswein b. a. 
Rheinhessen

Hesja Nadreńska

Półwytrawne, białe

100% riesling 

Louis Konstantin Guntrum

7-9ºc

To nietypowy gewÜrztraminer - mocno wy-
trawny. Ma złotą barwę i ciekawy aromat nek-
tarynek, grejpfrutów i cytryn. Na podniebieniu  
z początku zamknięte, ostre, mineralne, z cza-
sem bardziej owocowe, z delikatnie miodowym 
finiszem.

brązowy meDal  
wine challenge 

2010

7-9ºc 8-10ºc

8-10ºc

Louis Dry Riesling to klasyczne wino z Rheinhessen  
(Hesja Nadreńska). Wyjątkowa kompozycja gleby -  
czerwony piaskowiec i ziemie kredowo-gliniaste -  
daje mineralność, głębokość i owocowy charak-
ter. Pachnie delikatnie brzoskwiniami, morelami  
i gruszkami, w ustach imponuje dobrą równowagą 
i trwałym finiszem. 



Wino bardzo dobrze zbalansowane, o harmonijnej 
strukturze. Winogrona wykorzystane do produkcji 
tego wina  uprawiane w regionie Niersteiner z wyją- 
tkową i finezyjną starannością, a wyjątkowe podłoże 
- czerwony piaskowiec - nadają mu wyjątkowy, owo-
cowy charakter. Wino pełne, soczyste, orzeźwiające.

Szczep scheurebe  uzyskany z  krzyżówki rieslin-
ga i silvanera przez  Dr. Georga Scheua w 1916 r. 
Wino to charakteryzuję się wyjątkowym owoco-
wym smakiem z nutą grejpfruta , czarnej porze- 
czki i agrestu. Jest bardzo dobrze zbudowane 
i jego delikatna kwasowość bardzo dobrze 
współgra z harmonijną owocową nutą. 

Hesja Nadreńska

Wytrawne, białe

100% scheurebe 

Louis Konstantin Guntrum

Hesja Nadreńska

Wytrawne, czerwone

100% pinot noir 

Louis Konstantin Guntrum

Hesja Nadreńska

Półwytrawne, białe

100% riesling 

Louis Konstantin Guntrum

cHi

Wyjątkowe wino produkowane z rieslingów uprawia- 
nych w okolicach Oppenheim. Region ten charaktery-
zuję się lessowym i gliniastym podłożem idealnym 
do uprawy tego szczepu. Wino bardzo aromatyczne, 
główne nuty to brzoskwinia, przełamana lekką i har-
monijną kwaskową nutą białych i czerwonych jabłek. 
Dobrze zbudowane wino, orzeźwiające i pełne wdzięku.

Wino bardzo aromatyczne, wyczuwalne nuty trus-
kawki i wiśni o bardzo dobrze zbalansowanej 
strukturze. Dodatkowy lekki aromat przypraw 
sprawia, że wino idealnie się komponuje z ciężkimi 
potrawami. W okresie letnim lekko schłodzone 
wyśmienite jako aperitif.

8-10ºc

Wytrawne czerwone wino ze szczepu Pinot Noir o wyjątkowym kolorze 
z rubinowymi refleksami. Dobrze zbudowane jego delikatne taniny wy-
jątkowo harmonijnie współgrają z owocowymi nutami owoców wiśni  
i słodkich malin. Jego aromaty są bardzo trwałe i długo utrzymują swój 
charakter na podniebieniu. Idealne wino do dań pikantnych, dziczyzny 
i pieczeni. 

Hesja Nadreńska

Wytrawne, białe

100% riesling 

Louis Konstantin Guntrum

Hesja Nadreńska

Wytrawne, różowe

100% dornfelder 

Louis Konstantin Guntrum

guntrum sCheureBe 
troCken 
Qualitätswein b. a.  
Rheinhessen

guntrum pinot noir 
troCken 
Qualitätswein b. a.  
Rheinhessen

guntrum niersteiner 
riesling troCken 
Qualitätswein b. a.  
Rheinhessen

guntrum rosÉ  
troCken 
Qualitätswein b. a.  
Rheinhessen

guntrum oppenheimer 
riesling FeinherB 
Qualitätswein b. a.  
Rheinhessen

8-10ºc

8-10ºc

16-18ºc 10-12ºc
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gruzja

wina gruzińskie

winnice w gruzji położone są na połud-
niowych stokach kaukazu. najważniej- 
sze regiony upraw to kakhetia, imereti  
i kartli. w większości uprawia się tu lo-
kalne szczepy winogron, jak rkatsiteli,  
mtsvane czy saperavi. przed upadkiem  
zsrr wina z gruzji trafiały głównie  
na niewymagający rynek rosyjski. po zmia- 
nach geopolitycznych, kiedy gruzińskie 

wina zaczęły trafiać na rynki europej- 
skie stało się jasne, iż przemysł winiar-
ski w gruzji jest przestarzały i ma duże 
problemy z utrzymaniem jakości. wiele 
winnic sprywatyzowano i doinwes- 
towano. w dzisiejszych czasach może-
my cieszyć się dobrej jakości winami  
o charakterystyce odmiennej, niż europejski 
czy nowoświatowy mainstream.

Besini
besini to po starogruzińsku wino składane w ofie- 
rze bogom. besini wine company to 200 ha winnica 
w regionie kakhetia, którą sprywatyzowano, doin-
westowano i poddano istnej rewolucji. dziś - łącząc 
bogatą tradycję, zupełnie różną od europejskich, 
z nowoczesną technologią - besini produkuje naj-
wyższej jakości wina, które cenią sobie konsumen-
ci na całym świecie. warto zwrócić  uwagę na zna-
komite półsłodkie, czerwone kindzmarauli oraz 
ciekawe białe, wytrawne tsindali.



ge

Kindzmarauli to wino ze szczepu Saperavi , 
uprawianego w apelacji Kindzmarauli  
w regionie Kakheti. Odmiana ta daje 
jedne z najlepszych win w Gruzji, a tym, co 
ją wyróżnia, jest czerwony miąższ. Posi-
ada ciemny, wiśniowy kolor z odcieniami 
granatu i intensywny zapach dojrzałych 
wiśni i  jagód. To szlachetne wino jest 
zrobione w zdecydowanie nowoczes- 
nym stylu. Półsłodki smak zawdzięcza 
ciepłemu klimatowi Alazani. Przyjemne, 
aksamitne taniny tworzą łagodny smak 
i sprawiają, że wino jest bardziej zrów- 
noważone, pikantne i finezyjne. Zwień- 
czone długim, karmelowym finiszem. 
Pasuje do deserów, pikantnych dań  
i dojrzałych serów.

Czerwone, wytrawne wino gruzińskie pro-
dukowane w 100% z odmiany saperavi  
w regionie Kakheti. Wina z tej 
apelacji są uznawane za najlepsze  
w Gruzji.  Ze względu na swój ciem-
ny, malinowy kolor i strukturę wino 
przyciąga uwagę każdego. Wino zro-
bione w dość owocowym stylu.  
Aromat wyróżnia się intensywnym 
bukietem wiśni i dojrzałych jeżyn,  
z nutą czarnego pieprzu i  przyjem-
nym wypełnieniem subtelnej dębiny. 
W smaku lekko pestkowe, ale przy tym 
korzenne i ziemiste. Bogate w garbniki. 
Wino polecane do grillowanego mięsa, 
dziczyzny, gulaszu i serów.

Kakheti

Wytrawne, czerwone

100% saperavi   

Besini

kindzmarauli  
aoc kindzMarauli

mukuzani 
aoc mukuzani 

Kakheti

Półsłodkie, czerwone

100% saperavi   

Besini

16-18ºc

16-18ºc

To białe, wytrawne wino produkowane jest 
z połączenia dwóch odmian winogron: 
rkatsiteli i mtsvane, pochodzących  
z regionu Kakheti. Wino posiada kolor 
bladosłomkowy z odcieniami zieleni. 
W  zapachu przyjemny aromat zielo- 
nych jabłek, białych kwiatów i owoców 
tropikalnych. W ustach silnie mineralne, 
łagodne i harmonijne, z posmakiem 
żółtych śliwek.  Pasuje do drobiu, ryb  
z grilla, sałatek i serów.

tsinandali 
aoc tsinandali

7-9ºc

Gruzińskie, czerwone wino pochodzące 
z odmiany o tej samej nazwie rosnącej 
w regionie Kakheti. Posiada głęboki, fi-
oletowy kolor z odcieniami granatu i 
zapach suszonej śliwki, dojrzałej wiśni 
i  ciemnej czekolady. Wytrawny smak 
w połączeniu z mineralnymi tonami 
przypomina w stylu najlepsze z Bor-
deaux. Posmak dębu świetnie uzupełnia 
owocową paletę zarazem wydłużając 
finisz. Doskonale podkreśli smak gril-
lowanego mięsa, dziczyzny, gulaszu  
i twardych serów.

Kakheti

Wytrawne, czerwone 

100% saperavi 

Besini 

saperavi 
regional wine

16-18ºc

Kakheti

Wytrawne, białe 

85% rkatsiteli, 15% kakhuti 

Besini 
mtsvane



Gruzińskie, białe, półwytrawne wino  
z mieszanki szczepów rkatsiteli, kakhuri 
mtsvane i kisi. Posiada jasny, słomkowy 
kolor z delikatnymi odcieniami zieleni. 
W zapachu intensywny aromat białych 
kwiatów i świeżych owoców, a zwłaszcza  
melona oraz pigwy. W smaku lekki  
i orzeźwiający smak owoców cytruso- 
wych i pigwy. Świetny jako aperitif oraz 
do ryb i sałatek.

Czerwone, półwytrawne, gruzińskie wino 
z odmian saperavi i międzynarodowych 
szczepów cabernet sauvignon oraz mer-
lot, rosnących w regionie Kakheti. Posi-
ada głęboki, purpurowy kolor z odcie-
niami granatu. W zapachu wyróżnia się 
intensywnym bukietem dojrzałych jeżyn 
i malin. W smaku jest harmonijne i lek-
ko pikantne. Polecane do  grillowanych 
mięs, deserów i owoców.

Kakheti

Półwytrawne, białe 

Rkatsiteli, kakhuri, mtsvane, kisi  

Besini 

pirosmani  
red semi dry
regional wine

pirosmani  
White semi dry
regional wine

16-18ºc8-10ºc

ge

Kakheti

Półwytrawne, czerwone 

Saperavi, cabernet sauvignon,  

Besini 
merlot

Półsłodkie, białe wino produkowane  
w regionie Kakheti z mieszanki rdzen-
nie gruzińskich szczepów rkatsiteli,  
kakhuri, mtsvane i kisi. Posiada jasny 
słomkowy kolor z żółtymi refleksami i sil-
ny bukiet miodu, karmelu oraz suszonych 
fig. W ustach świeże, orzeźwiające i dos- 
konale zbalansowane pomiędzy słody-
czą a kwasowością. Pasuje do deserów 
oraz sałatek owocowych i warzywnych.

Czerwone, półsłodkie wino pochodzące  
z mieszanki gruzińskiej odmiany saperavi  
i  międzynarodowych szczepów caber- 
net sauvignon oraz merlot. Nazwa po-
chodzi od rzeki Alazani w regionie 
Kakheti. W związku z cieplejszym kli-
matem winogrona osiągają tu więcej 
słodyczy, niż w innych regionach Gruzji. 
Wino posiada ciemnowiśniowy kolor  
z fioletowymi odcieniami i przyjem-
ny aromat owoców leśnych i wiśni.  
W ustach nuty dżemu i konfitury z jagód 
oraz suszonych owoców. Doskonały ba- 
lans kwasowości ze słodyczą. Pasuje do 
ciast i pikantnych dań kuchni azjatyckiej.

Kakheti

Półsłodkie, białe

Rkatsiteli, kakhuri, mtsvane, kisi  

Besini

alazani  
red semi sWeet 
regional wine

alazani  
White semi sWeet 
regional wine

16-18ºc10-12ºc

Kakheti

Półsłodkie, czerwone

Saperavi, cabernet sauvignon,  

Besini
merlot



elqui
Valley

limarÍ
Valley

choapa
Valley

aconcagua
Valley

maipo
Valley

cachapoal
Valleycolchagua

Valley

curicó
Valley

maule
Valley

iTaTa
Valley

bÍo bÍo
Valley

malleco
Valley

cHi

cHile

wina cHilijskie

uprawę winorośli do krajów ameryki 
łacińskiej wprowadzili w XVi wieku hisz-
pańscy konkwistadorzy, lecz jej później- 
sze losy i dzisiejszy obraz chile zawdzięcza  
francuskim winiarzom. pod koniec XiX 
wieku obsadzali oni winnice sprowadzany-
mi z francji sadzonkami. położenie winnic 
w chile, z jednej strony pomiędzy wysokimi 
andami, z drugiej zaś pustynią atacami, 
uchroniło winnice przed filokserą i zacho- 
wało genetyczne zasoby europejskich sadzo- 
nek, które dziś są podstawą chilijskiego 
winiarstwa. uzyskanie dojrzałych gron  
w chile nigdy nie było problemem i tam-
tejsze wina z cieplejszych regionów odzna- 
czają się dojrzałą owocowością. obecnie  
w chile uprawia się wiele odmian winogron, 
wśród których do najbardziej popularnych 
należą: sauvignon blanc, chardonay, caber-
net sauvignon, merlot i carmenere. 



cHi
junta winery to winnica - jak 
na chilijskie standardy - mała 
i rodzinna. winnice dla szcze- 
pów czerwonych położone są  
w curico Valley, zaś dla białych  
w central Valley. w państwa  

ręce oddajemy wina jedno i dwuszczepowe  
z trzech różnych klasyfikacji jakościowych  
i cenowych. amigo perro – młode wina o owocowym  
charakterze, proste i niezobowiązujące. Momentos – 
wina dojrzewające w całości, bądź w części,  
w beczkach dębowych, ukazujące balans owoco- 
wości i złożoności tanin. grand reserve – wina 
z selekcjonowanych ręcznie gron i wybranych  
działek, dojrzewające w beczkach dębowych,  
o bogatej strukturze i mocnej koncentracji.

Wino o intensywnym czerwonym kolorze. Aro-
maty świeżych, czerwonych owoców, pieprzu 
i curry. Idealne z twardymi serami, dziczyzną, 
pastami i  ostrymi sosami.

Wino pochodzące z dwóch odmian winogron: 
viognier i sauvignon blanc. Ma słomkowożółty 
kolor, z intensywnymi aromatami kwiatów fiołka  
i geranium - tak typowymi dla viognier - oraz gładkich,  
tropikalnych nut z sauvignon blanc. Umiarkowa- 
nie intensywne w smaku, z lekką kwasowością. 

Posiada głęboki, rubinowy kolor. W nosie oferuje  
ciekawą i kompleksową gamę aromatów: od 
wiśni, sliwki, jagody aż do miękkich nut czarnej 
porzeczki i mięty. Na podniebieniu jest aromaty-
czne, złożone i bogate w garbniki, które nadają 
dobrą strukturę  i subtelną słodycz.

Central Valley

Wytrawne, białe

60% viognier, 40% sauvignon blanc 

Junta Winery

Curico Valley

Wytrawne, czerwone

100% cabernet sauvignon 

Junta Winery

Junta momentos reserve  
CaBernet sauvignon

Junta momentos reserve 
viognier sauvignon BlanC

brązowy meDal  
w konkursie  

iwc

18ºc

Curico Valley

Wytrawne, czerwone

100% merlot 

Junta Winery
Wytrawne, chilijskie, czerwone wino z odmiany  
merlot. Posiada piękny, wiśniowy kolor i aromaty 
jagód i śliwek. W ustach jedwabiste z miękkimi 
taninami. Idealne do łagodnych serów, kaczki, 
kurczaka i past.

Junta momentos reserva 
merlot

9-11ºc

18ºc

Curico Valley

Wytrawne, czerwone

100% malbec 

Junta Winery

Junta momentos reserve  
malBeC

18ºc



cHi

Głęboki, rubinowy kolor, aromaty jagód, śliwek, czarnej porzeczki  
i mięty. Gładkie, pełne dojrzałych tanin. Idealne do grillowanych 
mięs, dziczyzny i dojrzałych serów.

Junta gran reserve  
CaBernet sauvignon

Curico Valley

Wytrawne, czerwone

100% cabernet sauvignon 

Junta Winery

Curico Valley

Wytrawne, czerwone

100% carmenere 

Junta Winery

Wytrawne, chilijskie, czerwone wino ze szczepu carmenere.  
Posiada głęboki czerwony kolor. W zapachu roztacza wyraziste  
nuty dojrzałych czarnych owoców w połączeniu z gładkimi nutami  
białego pieprzu i goździków. Wino dobrze zaokrąglone na pod-
niebieniu, o aksamitnej strukturze i długim finiszu. Pasuje do dzi- 
czyzny, steków, makaronów z pomidorowym sosem i twardych 
serów.

Junta gran reserve  
Carmenere

srebrny meDal  
na konkursie  

w brukseli

brązowy meDal  
na konkursie  

iwc

18ºc 16-18ºc
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TaSmania

ausTralia

aus

wina z ausTralii

ojcem chrzestnym australijskiego winiar- 
stwa jest szkot james busby. zabrał on 
ze sobą do australii kilkaset sadzonek 
różnych odmian winogron i zasadził 
je w ogrodzie botanicznym w sydney. 
zaszczepki z tych sadzonek rozprowa- 
dzono po całym kraju. dzięki żyznym gle-
bom i dobremu nasłonecznieniu roz- 
kwitła produkcja wina. od 30 lat winiar- 
stwo w australii rozwija się bardzo dyna- 
micznie, przybywa producentów wina,  

a pod nowe winnice przekazano znaczne 
obszary ziemi. obecnie eksport prze-
wyższa sprzedaż na rynku krajowym  
i trend ten przybiera na sile. australijski 
chardonnay i syrah podbijają podniebie-
nia konsumentów na całym świecie. 

Byrne esTaTe series to wina stworzone 
na 50-lecie winnicy. naszym zdaniem 
idealnie oddają ducha współczesnego 
australijskiego winiarstwa.

Posiada bladocytrynowy kolor z odcieniami ziele-
ni i ujmujące w zapachu dojrzałe tropikalne owoce 
oraz nuty wanilii. W ustach łagodne, pełne dojrza- 
łych brzoskwiń i owoców cytrusowych. Smak pod-
kreśla kremowa nuta i wanilia. 

Odkrywa przed nami głęboki, purpurowy kolor  
z odcieniami karmazynu. W zapachu wyczuwalne 
owoce jagód z nutą dębu i pieczonych tostów. 
Na podniebieniu bogactwo ciemnych owoców  
i gładkich, subtelnych tanin. Bardzo długi finisz. 

South Australia

Wytrawne, białe

100% chardonnay 

Byrne Wines

Riverland (South Australia)

Wytrawne, czerwone

100% shiraz 

Byrne Wines

Byrne 
Chardonnay

Byrne 
shiraz

wine  
showcase  

91 pkt.

8-10ºc 16ºc
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BezalkOHOlOwe

0%

lImIty stężenIA AlkoHolu  
u kIeRowCów

wina BezalkOHOlOwe

nasze wina bezalkoholowe to prawdzi-
wi kosmopolici. winogrona pochodzą 
z francji, myśl techniczna ze szwecji,  
a produkowane są w niemczech. winifi- 
kacja przebiega klasycznie. winogrona 
są zbierane, wyciskane i fermentowane, 
a następnie wino dojrzewa w kadziach 
stalowych. alkohol powstały podczas fer-
mentacji jest usuwany w procesie des- 
tylacji próżniowej. Metoda ta pozwala 

rozdzielać substancje podatne na roz-
kład termiczny. podgrzanie wina do tem-
peratury wrzenia alkoholu, tj. ok. 78˚c, 
skutkowałoby pozbawieniem go właści-
wości zapachowych i smakowych. desty-
lacja próżniowa - dzięki zzmniejszeniu 
ciśnienia zewnętrznego cieczy - pozwa-
la na rozkład substancji w dużo niższych 
temperaturach, co umożliwia oddziele-
nie etanolu bez szkody dla trunku.



16ºc

E0%

Białe, bezalkoholowe wino musujące  
z gron chardonnay. Wytrawne, przy-
jemnie musujące, o smaku moreli, 
agrestu i melona. Idealne na bezalko-
holowe toasty.

Białe bezalkoholowe wino spokojne  
z gron chardonnay. Wytrawne, świeże, 
o wyraźnym posmaku owoców tropi-
kalnych i cytrusów. Długi i orzeźwiają-
cy finisz.

Czerwone, bezalkoholowe, wytrawne 
wino o zrównoważonym smaku ze szcze- 
pu merlot. W nosie borówka, jagoda  
i zioła. Delikatna tanina daje winu 
odpowiednia długość i miękki finisz.

Szwecja

Wytrawne, białe

100% chardonnay 

Enjoy

Szwecja

Wytrawne, białe, musujące

100% chardonnay 

Enjoy

Szwecja 

Wytrawne, czerwone

100% merlot 

Enjoy

Barrels & drums 
Chardonnay

Barrels & drums  
merlot

Barrels & drums 
sparkling

5-7ºc

16-18ºc7-9ºc

To czerwone wino o intensywnie rubi- 
nowej barwie leżakowało przez 15 
miesięcy w dużych słowackich beczkach 
dębowych,  aby rozwinąć charakterysty-
czny bukiet z nutami suszonych owoców 
i kwiatów. W ustach jest wytrawne  
i pełne, doskonale komponuje się  
z pastą, czerwonym mięsem, wieprzo- 
winą i serem.

Francja / Niemcy

Wytrawne, czerwone 

100% cabernet sauvignon 

Louis Konstantin Guntrum

vinola ruBy  
grand Cru


