
Zdjęcia win mają charakter poglądowy. 
Wina do Restauracji dostarcza Bidfood Farutex.

Salento Primitivo 

Contrada
wytrawne

Pochodzenie: Włochy, Apulia, Salento IGP

Zawartość alkoholu: 13%

Szczepy: primitivo

Producent: Contrada Monte

Czerwone wino z południa Włoch z regionu Apulia. Wyrazisty nos 
ubrany w aromaty dojrzałych, ciemnych owoców przeplatanych 
z łagodnymi nutami przypraw korzennych i ziemi. Usta średniej 
budowy z dużą dawką owocowego charakteru oraz odrobiną 
ziemistości. Zaakcentowana tanina, odświeżająca kwasowość oraz 
długi, owocowy finisz. 

T138:13895 

Botalcura El Delirio Reserva 

Syrah Malbec 

wytrawne

Pochodzenie: Chile, Dolina Centralna

Zawartość alkoholu: 14%

Szczepy: syrah, malbec

Producent: Viña Y Bodega Botalcura S.A.

Przyjemne i nieco uwodzicielskie wino, łagodne, ale i dość pełnej 
budowy. Głęboki, rubinowy kolor i atrakcyjny nos wina; wyczuwalne 
dojrzałe jagody, wiśnie, fiołki, odrobina czarnego pieprzu i orzechów. 
W ustach obfite, obecne są delikatne taniny, zaokrąglone nutami 
wanilii. 

Château Mezain Rouge
wytrawne

Pochodzenie: Francja, Bordeaux, Bordeaux AP

Zawartość alkoholu: 13%

Szczepy: merlot, cabernet sauvignon

Producent: Château Mezain 

Winifikacja tradycyjna w kontrolowanej temperaturze. Kolor 
ciemny, prawie granatowy, głęboki z pobłyskami fioletu. W nosie 
miłe, owocowe, wyraziste z akcentami wiśni, czarnej porzeczki 
i anyżku. Usta pełne, dobrze zbalansowane, bogate akcentami wiśni 
i gruszek. 

150 ml 750 ml

20,- 75,-

150 ml 750 ml

20,- 75,-

150 ml 750 ml

24,- 95,-



WINA BIAŁE

WINA CZERWONE

T Domaine du Touch 

Moelleux
słodkie

Pochodzenie: Francja, Gaskonia, Côtes de Gascogne IGP

Zawartość alkoholu: 11%

Szczepy: gros manseng

Producent: Domaine du Touch

Wino o jasnosłomkowym kolorze. Nos i usta charakteryzują 
intensywne aromaty dojrzałych owoców: brzoskwiń i moreli. 
W ustach wino jest aksamitne, słodkie, lecz dobrze zbalansowane 
z zaakcentowaną kwasowością. Długi, przyjemny, dojrzały finisz.

Rioja Valdelana 

Selección Malvasia
wytrawne

Pochodzenie: Hiszpania, La Rioja, Rioja DOC

Zawartość alkoholu: 12,5%

Szczepy: malvasia

Producent: Bodega Valdelana

Biała odmiana klasycznej Riojy ze szczepu malvasia. Bardzo świeży 
aromatyczny nos z dużą dawką dojrzałych jasnych owoców. 
Usta wyraziste, średniej budowy, z przyjemnie zaakcentowaną, 
odświeżającą kwasowością. Całość zakończona długim, owocowym 
finiszem.

Boschendal Le Bouquet
półwytrawne

Pochodzenie: RPA, Western Cape WO

Zawartość alkoholu: 12%

Szczepy: muscat, sauvignon blanc, chardonnay

Producent: Boschendal

Białe, półwytrawne wino posiadające jasnosłomkowy kolor 
ze złotymi refleksami. Nos intensywny z dominującymi aromatami 
dojrzałych kwiatów, głównie róż oraz owoców w tym jabłek, papai 
i liczi. Usta podobnie mocno kwiatowe z przewijającymi się smakami 
soczystych gruszek, dojrzałych brzoskwiń i owoców cytrusowych. 
Całość ładnie ułożona z odświeżającą kwasowością, nutą słodyczy 
i przyjemną, owocową końcówką.

Calvet Reserve Bordeaux 

Sauvignon Blanc
wytrawne

Pochodzenie: Francja, Bordeaux, Bordeaux AP

Zawartość alkoholu: 12%

Szczepy: sauvignon blanc

Producent: Maison Calvet

Wino posiada jasnocytrynowy kolor z zielonymi refleksami. Nos 
intensywny, świeży i lekko pikantny. Dominują aromaty i smaki 
owoców cytrusowych oraz zielonych jabłek. W końcówce łagodne 
nuty ziołowe. Wyrazista, odświeżająca kwasowość i długi cytrusowy 
finisz. Klasyczne białe Bordeaux z odrobiną nowoczesnego stylu.

Edition Abtei Himmerod 

Riesling Spätlese Lieblich
słodkie

Pochodzenie: Niemcy, Dolina Mozeli, Mosel QmP

Zawartość alkoholu: 9,5%

Szczepy: riesling

Producent: Weinkellerei Hechtsheim Gmbh

Winnica położona na stromych stokach regionu Dolina Mozeli. Jasno 
słomkowy kolor ze złotymi refleksami. Na nosie dominują delikatne 
aromaty żółtych jabłek, limonki z odrobiną nut brzoskwiniowych. 
Na podniebieniu podobnie jak na nosie prym wiodą 
charakterystyczne aromaty jabłek i brzoskwiń oraz odrobina 
cytrusów. Struktura harmonijna. Odświeżająca kwasowość balansuje 
intensywną słodycz.

Botalcura El Delirio Reserva 

Chardonnay Viognier
wytrawne

Pochodzenie: Chile, Dolina Centralna

Zawartość alkoholu: 13%

Szczepy: chardonnay, viognier

Producent: Viña Y Bodega Botalcura

Trzecia część wina dojrzewała przez pół roku w amerykańskim 
i francuskim dębie. Bladożółty kolor z delikatnie złotawym połyskiem. 
Niezwykle czarujący i intensywny bukiet wspomaga egzotyczna, 
rodańska odmiana - viognier. Aromaty owoców cytrusowych, 
moreli, brzoskwiń i gruszek z nutami biszkoptowego ciasta. Gładkie 
w ustach.

Rioja Valdelana 

Selección Tempranillo
wytrawne

Pochodzenie: Hiszpania, La Rioja, Rioja DOCa

Zawartość alkoholu: 13,5%

Szczepy: tempranillo, viura

Producent: Bodega Valdelana

Klasyczna czerwona Rioja. Ekstraktywne wino o przyjemnej, miękkiej 

strukturze. Mocne i atrakcyjne aromaty czerwonych owoców. 

Podniebienie bardzo mięsiste, skoncentrowane i aromatyczne. Wino 

żywe, młode i owocowe. Łagodna, wyrazista tanina i długi, owocowy 

finisz.

The Pavillion 

Shiraz Viognier
wytrawne

Pochodzenie: RPA, Western Cape WO

Zawartość alkoholu: 14%

Szczepy: shiraz, viognier

Producent: Boschendal

Grona zbierane ręcznie z winnic na stokach Simonsberg oraz innych 
obszarów w Stellenbosch. Sześć dni fermentacji w stalowych 
kadziach. Ta ciekawa mieszanka charakteryzuje się wyraźnym 
aromatem czerwonych owoców z nutą przypraw. Viognier nadaje 
lekko kwiatowy charakter i świeżość. Miękkie taniny i długi, 
zaokrąglony finisz.
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