WINA CZERWONE
RED WINES
CHATEAU CROIX DES ROUZES
rouge

286 PLN

0,75 L

Doskonały balans pomiędzy koncentracją a elegancją. Ciemne owoce leśne ustępują
z czasem lukrecji, która z kolei przeradza się w dym. Aksamitne taniny dodają struktury.
An excellent balance between concentration and elegance. A taste of dark forest fruits
enriched by liquorice notes which bring along a smoke aroma. Smooth tannins give it
a structure.

72 PLN
17 PLN

0,75 L
0,15 L

Soczyste, pełne świeżego owocu z ładnie zaakcentowanymi taninami.
Juicy and full of fresh fruits with well emphasised tannins.

72 PLN
17 PLN

0,75 L
0,15 L

Wino dobrze zbudowane, łączące aromaty dojrzałych czerwonych owoców
z orzechową beczkowością. Ciało średnie, soczyste taniny i zbalansowana
kwasowość.
A well–composed wine combining ripe red fruit aromas with a nutty barrel
scent. Medium–bodied, with juicy tannins and balanced acidity.

CONDE VALDEMAR RIOJA VALDEMAR 72 PLN
17 PLN
tinto

0,75 L
0,15 L

83 PLN
19 PLN

0,75 L
0,15 L

DO Valle de Aconcagua
Chile
Szczep | Variety: Caemenere
wytrawne | dry

To Chianti, wino o genialnym rubinowo - czerwonym kolorze, nos charakteryzuje
typowe zapachy purpurowego krzewu i małych czerwonych owoców Sangiovese.
Młode i smaczne, w ustach świeże, zrównoważone i średnie ciało z nieagresywnymi
taninami, zrównoważonymi odpowiednią kwasowością. Wino łatwe do picia, idealny
towarzysz codziennych posiłków.
It’s Chianti, wine of an excellent ruby and red colour, the nose distinguished by
typical scents of smoke bush and small red Sangiovese fruits. Young and palatable,
fresh in the mouth, with a well-balanced medium body and gentle tannins tempered
by proper acidity. Approachable wine, a perfect companion to everyday meals.

155 PLN

IN SITU RESERVA CARMENERE
tinto

0,75 L

DOCG Barbaresco, Eredi Lodali
Włochy | Italy
Szczep | Variety: Nebbiolo
wytrawne | dry

Głęboka czerwień w kieliszku z granatowymi refleksami, skoncentrowane, zapach
owoców leśnych, jeżyny, jagody, z nutami słodko balsamicznymi, długie i silne taniny.
Wino o predyspozycjach do długiego przechowywania.
Profoundly red with navy blue reflections when poured, this wine is concentrated
and smells of forest fruit, blackberries, and blueberries, with sweet balsamic tinges
as well as long and pronounced tannins. A wine with inclinations for long–term
storage.

KARTA WIN
WINE LIST

Aromatyczne, świeże wino o zapachu fiołków, wiśni i żurawiny. W ustach delikatne
z elegancką, nieagresywną taniną.
Aromatic, fresh wine with a scent including violas, cherries, and cranberries.
Delicate in the mouth, with elegant, non–aggressive tannin.

DOCG Chianti, Tenuta di Morzano
Włochy | Italy
Szczep | Variety: Sangiovese, Canaiolo, Trebiano, Malvasia
wytrawne | dry

LODALI BARBARESCO
rosso

0,75 L

DO Rioja, Bodegas Valdemar
Hiszpania | Spain
Szczep | Variety: Tempranillo
wytrawne | dry

AC Bordeaux
Francja | France
Szczep | Variety: Cabernet Sauvignon, Merlot
wytrawne | dry

CHIANTI NONNONANI
rosso

95 PLN

DOC Rioja, Bodegas Valdemar
Hiszpania | Spain
Szczep | Variety: Tempranillo, Mazuelo
wytrawne | dry

AOC Pomerol,
Francja | France
Szczep | Variety: Cabernet Sauvignon, Merlot
wytrawne | dry

CHATEAU CONQUESTE
rouge

CONDE VALDEMAR RIOJA CRIANZA
tinto

Aromaty czarnej porzeczki i śliwki podbite nutą pieprzu i czarnych oliwek. Mocny
smak z miękkimi, dojrzałymi taninami.
Black currant and plum aroma infused with pepper and olive notes. Strong flavour
with soft, mature tannins.

