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S Z A M PA N Y  &  W I N A  M U S U J A C E  

ROYALE RESERVE  biały  75 cl  350,- 
Champagne Brut, Philipponnat- Francja 

Rodzina Philipponnat rozpoczęła produkcję swojego szampana w połowie XIX wieku i na dzień dzisiejszy jest jednym z 
głównych właścicieli winnic premier cru, obejmujący głównie szczep Pinot Noir.  Zbiór odbywa się w całości ręcznie, a 
proces winifikacji jest tradycyjny. Wino wyróżnia się bladozłotym kolorem i doskonałymi, drobnymi bąbelkami.  W nosie 
wyczuwalne aromaty cytryny i limonki z miodowym nutami.  Pełne i dojrzałe na podniebieniu z jedwabistym i ładnie 
skoncentrowanym finiszem o świeżym, kwiatowym charakterze. Idealny na każdą okazję. 
P2345 N426 (40%), C;<6=433<> (35%) 2 P2345 M@A32@6 (25%) 
 
 
 
 
 

GRAN CUVEE RESERVA  białe  75 cl  115,- 
Cava Brut, Methode TradiFonelle, Mont Marcal - Hiszpania  
Świetlisty, blado słomkowy kolor oraz trwałe bąbelki. Przyjemny aromat owocowy z nutami jabłek, gruszek, cytryn oraz 
ananasa. Przyjemne, świeże, dobrze zrównoważone o lekkiej kwasowości. Doskonałe jako aperi�f oraz do przekąsek i 

lekkich dań mięsnych. 
 
 
 
 
 
 

PROSECCO SPUMANTE  białe  75 cl  90,- 
DOC Prosecco, Cielo e Terra – Włochy  10 CL 15,- 
Najmodniejsze wino z bąbelkami na stołach europejskich tzw. lekkie, łatwe i przyjemne nie zważające na wiek, płeć i po-
chodzenie. Włoskie wino musujące o aromacie owoców (gruszki i jabłka) i błyszczącej słomkowej barwie. Na podniebieniu 
świeże i delikatne. Doskonałe jako aperi�f i lekkich przekąsek z ryb i drobiu. 
 
 
 
 
 

W I N A  C I E K A W E  . . .  

CHABLIS białe 75 cl 190,- 
AOC Chablis, Maison Champy - Francja 

Jasnozłote, wytrawne wino z siedlisk położonych na słynnych glebach kimerydzkich. W nosie bogate, ale delikatne (owoce 
cytrusowe). Na podniebieniu wyraziste, świeże, lekko mineralne, o długim, czystym posmaku. Doskonałe do białych mięs, 

kurczaka w sosie, owoców morza. 
 
 
 
 
 

JUAN CARRAU PETIT MANSENG GRAN RESERVA białe 75 cl 170,- 
VCP Uruguay, Bodegas Carrau – Urugwaj 

Wytrawne wino o złotożółtej barwie i zapachach miodu i owoców tropikalnych z nutą ziół. Wyczuwalne są też maślane 
aromaty pochodzące z beczki. W ustach z pewnością jest dość świeżej kwasowości, a jednocześnie odrobina słodyczy. 
Wino jest bardzo złożone, orzeźwiające i przyjemne. Dobrze komponuje się z wieloma potrawami, szczególnie z miękkimi 

serami, drobiem, owocami morza, tłustymi rybami lub deserami owocowymi.  

90% P@525 M<3W@3X, 10% S<AY2X343 G62W  

Starzone przez 6-12 miesięcy w beczkach dębowych. 
 
 
 
 

BAROLO BOSIO czerwone 75 cl  280,- 
DOCG Barolo, Luca Bosio Vineyards - Włochy 

Piemont znany jest przede wszystkim z dwóch wielkich win: Barolo i Barbaresco. Na czołowej pozycji lokalnych odmian 
winorośli znajduje się Nebbiolo - to jeden z najstarszych szczepów czerwonych, uprawiany już przez Rzymian. Wytrawne, 
granatowoczerwone wino, uprawiane w najlepszych winnicach, pokazuje niesamowitą różnorodność aromatu winogron 
ze względu na naturalną charakterystykę i długi okres dojrzewania, które dodają złożoności, ciała i klasy. Ma wielką struk-
turę i garbniki, które wygładzane są podczas procesu starzenia się. Obfity bukiet przywodzący na myśl fiołki i róże, skon-
trowany przez aromaty przypraw i lukrecji na finiszu. W ustach pełne, bogate i harmonijne. To wino jest idealnym dopeł-

nieniem do czerwonych mięs, duszonej wołowiny i wieprzowiny. 
Wino starzone przez 36 miesięcy w beczkach dębowych  
  * CRITICS CHALLENGE WINE COMPETITION - CRITICS GOLD MEDAL 
  * WINE ENTHUSIAST - 88/100 

 

 

LORCA FANTASIA MALBEC SYRAH  75 cl  90,- 
Mendoza, Valle de Uco, Bodega Enrique Foster - Argentyna  15 cl 20,- 
Wytrawne wino o intensywnej głębokiej czerwieni, nos ukazuje aromaty czerwonych owoców, dojrzałych malin z 
akcentami przypraw i mięty. Na podniebieniu dobrze zbudowane o zrównoważonej kwasowości, owocowym smaku z 
przyjemną końcówką. Suges�e kulinarne: dziczyzna, wołowina, mięso z grilla. 
 

 

 

 

 

 

 

TAMAYA CARMENERE RESERVA 75 cl 105,- 
DO Valle di Limari, Vina Casa Tamaya – Chile 

Wytrawne wino o głębokim rubinowym kolorze z fioletowymi refleksami. Intensywne aromaty czarnych owoców, jeżyn, 
śliwki, czekolady, pełne nowoczesnego stylu. Nuty jagód, suszonych ziół, papryki uzupełniają wspaniały smak. Dobrze 
zbalansowane, eleganckie i bogate ciało o słodkich, aksamitnych taninach. Długi, elegancki finisz. Polecane do wieprzowi-

ny, steków, kaczki oraz jagnięciny w ostrych sosach. 

Wino starzone przez 10-11 m-cy w beczkach z francuskiego i amerykańskiego dębu.  
 

 

 

 

 

 

GAMLA MERLOT 75 cl  155,- 
Galilee, Golan Heights Winery - Izrael 

Jest to jedno z najpopularniejszych win z Galilei w Izraelu, wyśmienity, wytrawny 100% Merlot. Pełne soczystego owocu, 
o aromatach malin i likieru z czarnej porzeczki wzbogaconych o nuty dębowe, przypraw i ziół. W ustach krągłe, świeże 
z długim i miękkim zakończeniem. Podawać do kaczki, cielęciny. 
  * KOSHER WINE 

 

 

 

 

 

 

W I N O  D E S E R O W E   

LUCA BOSIO MOSCATO D'ASTI białe 75 cl  85,- 
DOCG Moscato d'AsF, Luca Bosio Vineyards - Włochy   15 cl 17,- 
Delikatne, słodkie wino o ciepłej, słomkowożółtej barwie, w nosie kuszące aromatami miodu i kwiatów, o przyjemnie 
łagodnym smaku owoców i nucie kwiatowej. Podawać jako aperi�f. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W I N A  D O M U  

TERRE ALLEGRE TREBBIANO białe 75 cl  60,- 
IGT Veneto, Cielo e Terra - Włochy  15 cl 12,- 
Półwytrawne wino z regionu Veneto ze szczepu Trebbiano. Świeże i lekkie, o jasnosłomkowej barwie. W zapachu deli-
katne i kwiatowe. W ustach owocowe, gładkie i miłe. Wino uniwersalne, dobre na każdą okazję. 
 

 

 

 

 

 

 

TERRE ALLEGRE SANGIOVESE  czerwone 75 cl  60,- 
IGT Veneto, Cielo e Terra - Włochy  15 cl 12,- 
Czerwone wino półwytrawne z regionu Veneto ze szczepu Sangiovese. Delikatne owocowe (czereśnie, śliwki), bardzo 
przyjemne w smaku. Przystępne, finezyjne, o miękkich garbnikach i dojrzałym wykończeniu. Wino uniwersalne, dobre na 

każdą okazję. 



 

 

QUOTA 29 PRIMITIVO 75 cl 115,- 
IGT Salento, CanFne Menhir - Włochy  15 cl 25,- 
Wytrawne wino wyróżnia się intensywnym, rubinowym kolorem z czerwonymi refleksami. Aromat bogaty o charakte-
rystczne zapachy dojrzałych wiśni, jeżyny i jagody. W ustach przyjemny smak, pełny, nasycony ciemną wiśnią, czarną po-
rzeczką z korzennym, trwałym finiszem. Doskonałe do czerwonych mięs, jagnięciny, baraniny, pikantnych dań, drobiu, 

wędlin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 75 cl 70,- 
DOC Abruzja, Giordano Vini - Włochy 

Wytrawne wino o barwie intensywnie rubinoweJ z delikatnymi przebłyskami fioletu. W nosie złożone, z nutami dojrza-
łych owoców, wiśni, maraski, kakao i ciemnych kwiatów. W końcówce wyraźny pieprz i dojrzałe wiśnie. Wino o dużej 
złożoności, bardzo miękkie i dobrze zbudowane.  
 

 

 

 

 

 

 

 

MUSSO PINOT NOIR 75 cl  105,- 
Kastylia La Mancha, Casa Rojo – Hiszpania 

Niezbyt intensywny kolor, jak na pinota przystało. W nosie najwięcej dojrzałych poziomek i truskawek, w ustach krągłe, 
złożone i delikatne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE CABERNET SAUVIGNON 75 cl  130,- 
Villony, Csaba MalaFnszky – Węgry 

Podstawowe czerwone wino z kolekcji Csaby MalaFnszky'ego, idealnie pokazujące, jak wielki potencjał mają trunki stwo-
rzone przez tego winiarza. W nosie i ustach wyczuwalne nuty ciemnych owoców, głównie wiśni i czarnej porzeczki. Pełne i 
krągłe w ustach z delikatnymi, choć łatwo wyczuwalnymi taninami. Podawać do mięs, jeszcze lepsze pite solo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

GEORGIAN VALLEYS MUKUZANI 75 cl  130,- 
KacheFa, Tbilvino - Gruzja   
Wytrawne czerwone gruzińskie Saperavi. W nosie mocne, gęste, o aromatach leśnych owoców, morwy i liścia laurowe-
go. W ustach dobrze zbudowane, soczyste, o długim owocowym finiszu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

LYNGROVE COLLECTION PINOTAGE  75 cl 90,- 
Stellenbosh, Lyngrove Estete - RPA 

Cudownie skoncentrowane, czerwone wytrawne wino z Republiki Południowej Afryki o aromatach leśnych jagód, 
przypraw i czekolady. W ustach pełne dojrzałego owocu, jedwabiste, przyjemnie taniczne, o długim posmaku.  
 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARRAU TANNAT  75 cl 90,- 
Cerro Chapeu, Bodegas Carrau - Urugwaj 

Czerwone wino wytrawne, produkowane w Urugwaju z flagowego szczepu z tego kraju, czyli tannatu.  Bogaty bukiet pe-
łen korzennych (np. lukrecji) aromatów przemieszanych z nutami owoców (jagód, wiśni i malin), zielonego pieprzu oraz 
dębowymi. W ustach krągłe i mocne, pełne i aksamitnie taniczne, o długim posmaku. Podawać do wołowiny, wędlin, 

makaronów, serów. 

Wino starzone przez 9 miesięcy w beczkach dębowych. 
 

 

 
 

LA MONTESA CRIANZA  czerwone 75 cl 180,- 
DOCa Rioja, Bodega Palacios Remondo – Hiszpania 

Skoncentrowane, wytrawne wino uwodzące aromatami konfitur owocowych przemieszanymi z nutami dymnymi i korzen-
nymi. W ustach smakowite, pełne owocu i przypraw wzbogaconych o akcenty drewna egzotycznego. Wino cechuje się 
bardzo dobrą kwasowością, która nadaje jemu elastyczność, lekkimi i przyjemnymi garbnikami oraz dobrym wykończe-
niem. Podawać do białego mięsa, grillowanego mięsa, pieczeni wołowej, jagnięciny, gulaszu, potraw z ryżu z mięsem, 

serów. 

C<62X3<3, G6@3<e;@, T@fg6<32hh4 

Wino starzone przez 12 miesięcy w beczkach z francuskiego i amerykańskiego dębu  
  * WINE SPECTATOR 91/100 
  * DECANTER WORLD WINE AWARDS, 2016: SILVER MEDAL 
 
 
 
 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO czerwone 75 cl 320,- 
DOCG Amarone della Valpolicella, Monte FausFno - Włochy 
Amarone nieodmiennie fascynuje. Uważane jest za wino o najdłuższej nieprzerwanej tradycji w Italii: wytwarzali je już 
zapewne celtyccy Retowie, a później starożytni Rzymianie. Jest dzieckiem niezwykłego terroir – łagodnych morenowych 
wzgórz z unikatową glebą wulkaniczno-wapienną toar – ale i ludzkiej pomysłowości, bowiem już Rzymianie wpadli na 
pomysł suszenia gron na rodzynki, by wzmocnić kościste ciało i złagodzić ostrą kwasowość czołowego tutejszego szczepu, 
Corviny. Ta unikalna technika (zwana appassimento) sprawia, że amarone skrzy się paletą niespotykanych, powidłowych, 
czekoladowych, zarazem wytrawnych smaków. Fascynuje wreszcie – długowiecznością. Bogate i esencjonalne. W nosie 
dojrzałe i bujne, o bukiecie pełnym aromatów dojrzałych czerwonych owoców, suszonych śliwek i migdałów. Usta pełne i 
eleganckie, o smaku złożonym z nut owoców, wanilii, kawy i czekolady. Wytrawne. Polecamy do mięs, dojrzewających 

serów lub samo jako wino medytacyjne.  

Wino leżakowało przez 36 m-cy w dębowych beczkach 
  * WINE SPECTATOR - 93/100 
  * WINE ENTHUSIAST - 92/100 
 
 
 
 
 

VALPOLICELLA LA TRAVERSAGNA RIPASSO  czerwone 75 cl  140,- 
Valpolicella Classico Superiore, Monte FausFno - Włochy 

Czerwone wino wytrawne będące kupażem klasycznych dla regionu szczepów - corvina, corvinone, rondinella i molinara. 
Grona pochodzą z jednej parceli znajdującej się na pograniczu apelacji Valpolicella Classico DOC, Valpolicella Classico 
Superiore DOC i  La Traversagna,  która łączy niuanse trzech mikro terytoriów znanych na całym świecie z produkcji Ama-
rone. Wino koloru głęboko rubinowego o eleganckim aromacie wiśni i dojrzałych moreli. W ustach ciepłe, harmonijne i 
aksamitne. Doskonałe do makaronów, mięs i łagodnych serów. 
C46Y23<, C46Y2343@, R43=23@hh<, C64<523<, OW@h@5< 

Wino leżakowało przez 15 m-cy w debowych beczkach 

   * WINE SPECTATOR - 91/100 
 
 
 
 
 

THORN CLARKE SHOTFIRE SHIRAZ czerwone 75 cl 150,- 
Barossa Valley, Thorn-Clarke Wines - Australia 

Klasyczny, australijski Shiraz z doliny Barossy w kolorze głębokiej czerwieni z fioletowym refleksem.  Wytrawne wino prze-
pełnione jest aromatami słodkich jagód, śliwek i przypraw. Usta doskonale zharmonizowane z nosem, o miękkich tani-
nach i długim, pełnym owocu i pieprzu posmaku. Podawać do wędlin, pieczonego mięsa, makaronów z sosami mięsnymi, 

dojrzewających serów. 

Wino leżakowało przez 12 miesięcy w beczkach dębowych.  

   * WINE SPECTATOR - 91/100 

   * ROBERT PARKER WINE ADVOCATE – 91/100   
 
 
 
 

W I N O  R Ó Ż O W E  

DE NEUVILLE ROSÉ D’ANJOU  75 cl  95,- 
AOC Rosé d’Anjou, Ackerman – Francja 15 cl 21,- 
Lekkie, delikatne, półwytrawne wino znad Loary wytawarzane jest ze szczepów Grolleau, Gamay, Cabernet Franc. Od-
świeżający nos z aromatami mięty i białego pieprzu, z nutami czerwonych jagód i angielskich cukierków. Na podniebieniu 
owocowe z nutami truskawek i czerwonej porzeczki z nutą słodyczy. Pozostawia przyjemne orzeźwienie. Podawać jako 

aperi�f, do sałatek, potraw z królika. 
 



 
 
 

W I N A  B I A Ł E  

COLOMBELLE L’ORIGINAL       75 cl 80,- 
IGP Côtes de Gascogne, Plaimont Producteurs – Francja 

Rześkie, lekko wytrawne wino o intensywnie owocowym bukiecie zdominowanym przez aromaty żółtych owoców, prze-
plecione z nutami cytrusowymi, białej brzoskwini, ananasa, świeżych migdałów oraz kwiatu jaśminu. Na podniebieniu 
żywiołowe i złożone, krągłe, owocowe, z lekkim kwiatowym akcentem i rześkim, cytrusowym finiszem. W ustach miękkie, 
długi i trwały finisz. Idealne do dań kuchni azjatyckiej, dań mięsnych z makaronem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIE HAULLER GEWURZTRAMINER 75 cl  120,- 
AOC Alzacja, Familie Hauller - Francja 

Wino z jednej z najbardziej znanych i cenionych w Alzacji odmian winorośli. Jego wyrazisty złoty kolor doskonale kompo-
nuje się z masywną i krągłą budową, podkreśloną lekką pikanterią i słodyczą. Intensywnie aromatyczne, wyraziste i złożo-
ne, w nosie płatki róży, liczi, powidła, cynamon oraz mięta. Po pierwszym wrażeniu miękkości i delikatności, przyprawowy 
finisz dodaje mu wspaniałej pikanterii. Idealne z creme brulee lub czekoladowym ciastem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

MARIETA ALBARINO  75 cl 75,-  
DO Rias Baixas, Bodegas MarFn Codax - Hiszpania   

Półwytrawne, eleganckie wino o jasnożółtej barwie z zielonymi refleksami. Aromatycznie atrakcyjne z tropikalnymi 
zapachami owocowymi i akcentem kwiatów oraz ziół (koper włoski, bukszpan). W ustach świeże, z owocowym posma-
kiem, który zachęca nas do degustacji wina. Idealne jako aperi�f lub w towarzystwie owoców morza, ryb, egzotycznych 

sosów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUERCUS PINOT GRIGIO 75 cl 90,- 
Primorska, Vinska Klet „Goriška Brda” - Słowenia   

Synonim nowoczesnego, świeżego i pełnego owocowości wina o słomkowo-żółtej barwie. W aromacie dominuje świeży 
grejpfrut, ananas i cynamon. Jedwabny, wytrawny smak kończy nutami cytrusów. Gładkie i aksamitnie pełne wykończe-
nie. Idealny wybór dla potraw kuchni śródziemnomorskiej, oferujący.  
 

 

 

 

 

 

 

 

BACARO GRILLO 75 cl 80,- 
IGT Terre Siciliane, Farnese Vini - Włochy 

Grillo jest tradycyjną i bardzo charakterystyczną odmianą uprawianą w regionie Marsala na Sycylii. W winie można od-
naleźć nuty cytrusów, owoców tropikalnych, zrównoważoną, przyjemną kwasowość. Jest wytrawne, aromatyczne, 
soczyste i orzeźwiające oraz doskonale wyważone. Idealne jako aperi�f, kompan sałatek i dań z owoców morza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

WEINGUT FRANK RIESLING 75 cl  120,- 
Weinviertel, Weingut Frank - Austria 

Wytrawne, dobrze zbudowane, aromatyczne wino. Łączy wyrazistą owocowość z kwasowością i dobrze wyczuwalną 
słodyczą. Świeże i intrygujące aromaty jabłek, cytrusów czy mango przenikają się z mineralnością i nutami narowymi. 
Doskonałe na aperi�f oraz do dań z ryb, sałatek czy też białych mięs. 
 

 

 

KALK & LOESS GRUNER VELTLINER  75 cl  140,- 
Weinviertel, Weingut Frank - Austria 

Białe, bogate, średnio zbudowane, aromatyczne wino o szarozielonkawej szacie. Łączy wyrazistą owocowość z kwasowo-
ścią i wapienną mineralnością. Świeże i intrygujące, aromaty jabłek, cytrusów i mango przenikają się z nutami białego 
pieprzu oraz siana. Wino o delikatnej, ale zwartej strukturze, doskonałym balansie kwasowości i owocowości. Doskonałe 

zarówno jako aperi�f, jak i do dań z ryb, owoców morza, sałatek czy też białych mięs. 
 

 

 

 

 

 

GAMLA RIESLING     75 cl 120,- 
Golan, Golan Heights Winery – Izrael 

Bardzo aromatyczne i żywe wino koszerne o wyjątkowej gładkości oraz złożoności. Gamla Riesling w całości wykonana 
jest z białych winogron Riesling pochodzącychz winnic z północnego Golanu. Powolny proces fermentacji i niskie tempe-
ratury pomagają utrwalić w nim klasyczny charakter odmiany. Charakteryzuje się połączeniem delikatnej nuty kwiatowej, 
cytryn i subtelnych aromatów miodowych. Posiada bogaty, półwytrawny smak zaokrąglony nutą słodyczy. Doskonałe jako 

jako aperi�f, także do ryb i drobiu w pikantnych sosach. 
  * KOSHER WINE 
 

 

 

 

 

 

TUATARA BAY SAUVIGNON BLANC  75 cl 115,- 
Marlborough, Saint Clair – Nowa Zelandia  15 cl 25,- 
Pyszne wino z regionu Marlborough o jasno złotej barwie z zielonymi refleksami. Aromaty nasycone owocami tropikalny-
mi z dominacją czarnej porzeczki, marakui, bazylii, liści pomidora. W ustach soczyste, delikatnie mineralne, świeże i orzeź-
wiające. Wytrawne. Polecane jako aperi�f, do dań z owoców morza, warzyw gotowanych i ryb, do sałatek, kurczaka.  
 

 

 

 

 

 

TAMAYA CHARDONNAY RESERVA 75 cl 105,- 
DO Valle di Limari, Vina Casa Tamaya – Chile  15 cl 23,- 
Wytrawne wino o bladozłotym kolorze. Wyraźne aromaty dojrzałych jabłek, białych kwiatów oraz cytrusów wzbogacone 
o nuty maślane, miodu, orzechów laskowych i przypraw pochodzących ze starzenia we francuskim dębie. W ustach świe-
że i złożone, o bardzo dobrej kwasowości i bogatej, żywej końcówce (świeże i suszone owoce, nuty mineralne, przypra-
wy). Podawać do ryb, drobiu, owoców morza, sałatek i past. 

Wino starzone przez 9 miesięcy w beczkach z francuskiego i amerykańskiego dębu  
 

 

 

 

 

 

LYNGROVE COLLECTION SAUVIGNON BLANC     75 cl 85,- 
Stellenbosh, Lyngrove Estete - RPA 

Bardzo aromatyczne, wytrawne wino uwodzące wyraźnym zapachem fig i cytrusów z nutami traw. W ustach świeże i 
lekkie, wyczuwalny smak owoców tropikalnych z mineralnym wykończeniem oraz długim, orzeźwiającym finiszem. Wino 

doskonale uzupełnia różnorodne dania kuchni śródziemnomorskiej. Pasuje także do owoców morza, grillowanych warzyw, 

pieczonych ziemniaków lub jako aperi�f. 
 

 

 

 

 

W I N A  C Z E R W O N E  

LA VENDIMIA  75 cl  130,- 
DOCa Rioja, Bodega Palacios Remondo – Hiszpania 
"La Vendimia" to inaczej "żniwa", które symbolizują ogromny potencjał jakości tego wina. Wino o jasnej purpurowej bar-
wie. W nosie dominują miękkie aromaty z wyczuwalnymi nutami płatków róż, kwiatów lawendy i storczyków w połącze-
niu z aromatem śródziemnomorskich ziół, świeżych owoców brzoskwini, truskawek oraz skórki pomarańczy. W ustach 
zaskakuje różnorodnością doznań, ukazując zmysłową paletę smaków, gdzie znajdziemy: porzeczki, wiśnie, żurawinę, 
śliwki oraz nutę dzikiego kopru. Na podniebieniu jest eleganckie, rześkie, posiada bardzo przyjemne, świeże taniny. Wy-
trawne. Jego harmonia i doskonała równowaga stanowią prawdziwą rozkosz dla zmysłów. Wino jest doskonałym dodat-

kiem do każdej potrawy. 
50% T@fg6<32hh4, 50% G<63<e;<      

Wino starzone przez 4 m-ce w beczkach z francuskiego dębu.  
  *ALVARO PALACIOS —"MAN OF THE YEAR" 2015 BY DECANTER MAGAZINE  


