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Wina bia³eHiszpania

Clamor Blanco

Apelacja: do costers del segre
Szczep: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Xarel-lo

Jasnożółty kolor z zielonkawymi refleksami. Intensywnie owocowe wino z nutami 
owoców tropikalnych, brzoskwiń, nektaryn i cytryn. Zachwyca długim i przyjemnym 
finiszem z charakterystycznym cytrusowym zakończeniem

Białe mięso, kurczak, ryby

Casa Bataneros

Apelacja: do valdepenas
Szczep: 50% sauvignon blanc, 50% verdejo

Wino o doskonałym cytrynowożółtym kolorze z zielonymi refleksami. W nosie intensy-
wne aromaty egzotycznych owoców i ziół, z nutą cytryny. W ustach wino jest przyjemne 
i zrównoważone z nutami ananasa, gruszki, jabłka. Przyjemny finisz.

Wino idealne do ryb, owoców morza, drobiu, makaronów i lekkich dań lub jako aperitif.

75cl 65 pln

Castel de Raimat

Apelacja: do costers del segre
Szczep: chardonnay

To świeże chardonnay o długim finiszu to dzieło mogącej poszczycić się 450-letnim 
doświadczeniem katalońskiej marki Codorníu. Jego bladożółta, mieniąca się zielonymi 
refleksami barwa, zwiastuje intensywny aromat owoców tropikalnych. Znajdziemy tu 
nuty brzoskwini, moreli, limonki, dopełnione przez dojrzałego, soczystego melona. 
Podobnie smakuje na podniebieniu, choć tu zdecydowany prym wiodą brzoskwinie i zie-
lone jabłko.

Białe mięso, kurczak, ryby, dania z grilla

75cl 120 pln

Anima de Raimat

Apelacja: do costers del segre
Szczep: Chardonnay, Xarel-lo, Albarino

Katalońskie wino na bazie trzech szczepów: chardonnay, xarel-lo i albarino. Anima de 
Raimat Blanco ma bladożółty kolor z zielonkawymi refleksami oraz nuty brzoskwiń 
i gruszki, które przeplatają się z aromatem białych kwiatów i śródziemnomorskich ziół. 
To świeże, kremowe i młode wino, które zostało docenione w branży winiarskiej – otrzy-
mało brąz w International Wine Challenge i Decanter World Wine Awards oraz złoto 
w Mundus Vini 2015.

Ryby, kurczak, kremowe sosy, owoce morza

75cl 120 pln

Flor de Vetus

Apelacja: do rueda
Szczep: 100% verdejo

Flor de Vetus Verdejo to wino zasadniczo różne od pozostałych win tworzących rodzinę 
Vetus. Białe, wytrawne, młode "Flor de Vetus" powstaje z winogron szczepu Verdejo 
uprawianych na wysokości 900 m n.p.m., na piaszczystych glebach regionu Rueda. 
Zebrane pod koniec sierpnia i oczyszczone, winogrona poddane zostają fermentacji 
alkoholowej w kadziach ze stali nierdzewnej. Tak powstałe wino jest niezwłocznie 
butelkowane, zachowując swój szczególnie świeży, soczysty, smak i doskonały poziom 
naturalnej kwasowości. Flor de Vetus to wino doceniane przez krytyków. Warto zauważyć, 
że założyciele grupy Artevino (rodzina Antón), do której należy Finca Villacreces odnoszą 
sukcesy również w branży restauracyjnej. Należąca do nich restauracja Zaldiaran 
(w Vitorii) posiada gwiazdkę Michellin.

Wino rekomendowane do ryb i owoców morza, dań z kurczaka, lekkich wędlin i lżejszych 
makaronów.

15cl 25 pln

75cl 120 pln

75cl 80 pln

15cl 16 pln



Sacchetto l’Elfo

Apelacja: igt veneto
Szczep: 100% pinot grigio

Jasno-żółta barwa, z zielonymi refleksami. Doskonale wyważone aromaty owocowe, 
przypominające świeże kwiaty cytryny. W ustach delikatnie perliste z orzeźwiającą 
i znakomicie dobraną kwasowością.

Doskonałe jako aperitif jak również do ryb, owoców morza i letnich sałat.

Włochy

Ropiteau Chablis

Apelacja: ac chablis
Szczep: 100% chardonnay

Ze wszystkich burgundzkich winnic najdalej znajdują się położone na północy winnice 
Chablis. Pochodzące stąd grona chardonnay, podstawa win typu Chablis, dzięki chłodne-
mu klimatowi i wyjątkowo wapiennej glebie nabierają mineralności. Chablis Ropiteau 
ma elegancki, pełen świeżych owoców bukiet, z dominantą gruszki i jabłka, i lekką 
dębową nutą. Smak jest bogaty i pełny, a kwasowość dobrze zbalansowana jabłkowo-
-miodowymi akcentami.

Ryby, sushi, kurczak, sery, dania z grilla

75cl 180 pln

75cl 80 pln

Francja

Alianca Vinho Verde

Apelacja: doc vinho verde
Szczep: Azal, Pedernã, Trajadura, Loureiro

Portugalski termin vinho verde oznacza zielone wino. Ta nazwa nawiązuje do świeżości 
i młodości – największych zalet, które zapewniły temu winu światową sławę. Jego 
producent Aliança został uznany przez prestiżowy magazyn winiarski Wine Spectator 
za jedną z 20 najlepszych firm winiarskich na świecie. W ustach wino pozostawia orze-
źwiającą cytrusowa kwasowość z delikatnym słodkim zakończeniem.

Owoce morza, ryby, warzywa, dania orientalne

75cl 65 pln

Portugalia

Prinz von Hessen Classic Riesling

Apelacja: rheingau
Szczep: 100% riesling

Dynastia książąt Hesji jest jedną z najstarszych rodzin arystokratycznych w Europie 
z ponad 800-letnią historią. Obecnie rozległe winnice tego rodu skupione są w wię-
kszości na tradycyjnej produkcji najwyższej klasy rieslingów. Prinz Von Hessen to wybo-
rny riesling o świeżym owocowym zapachu jabłek i cytrusów z subtelną nutą grejpfruta
i brzoskwini. W jego smaku jest wyczuwalna niezwykle przyjemna słodycz i delikatna 
struktura

Ryby, kurczak, indyk, sushi

75cl 140 pln

Niemcy

Izadi Blanco Fermentado en Barrica

Apelacja: doc Rioja
Szczep: 80% viura, 20% malvasia

Izadi Blanco Fermentado en Barrica to szczególne białe wino z rodzimych odmian Rioja 
(Viura i Malvasia). Winogrona użyte do produkcji Izadi pochodzą ze starych, nawet 
60 letnich krzewów szczepu Viura, rosnących na glebach wapiennych i gliniastych 
w specyficznym klimacie (atlantycki z wpływami śródziemnomorskimi). Czynniki te spra-
wiają, że klimat jest surowy, plon stosunkowo mały a winogrona niewielkie. Za to dosko-
nałej jakości. Trójkąt widoczny na etykiecie wszystkich butelek linii Izadi symbolizuje 
ziemie, z których pochodzi wino. Leżą one właśnie w trójkącie, którego wierzchołki 
wyznaczają miasta Villabuena, Samaniego i Ábalos. Warto wspomnieć, że założyciele 
grupy Artevino (rodzina Antón) z powodzeniem działają również w branży restaura-
cyjnej. Należąca do nich restauracja Zaldiaran (w Vitorii) posiada gwiazdkę Michellin.

Wino rekomendowane do ryb i owoców morza, dań z kurczaka, lekkich wędlin i lżejszych 
makaronów.

75cl 130 pln



Hess Select Chardonnay

Apelacja: Monterey county, CA
Szczep: 100% chardonnay

Żółta barwa ze złocistymi refleksami. Intensywne aromaty gruszki i cytrusów, podkre-
ślone nutami cytryny i limonki. Na podniebieniu ananas i smaki owoców tropikalnych. 
Całość podkreślona subtelną nutą tostów, która wspaniale równoważy kwasowość. Wino 
leżakowało 9 miesięcy w beczkach z dębu francuskiego (30% nowe beczki)  

Dzięki naturalnej kwasowości wino rekomendowane do dań pikantnych, bogatych, 
do makaronów w kremowych sosach, kuchni azjatyckiej, grillowanego tuńczyka.

75cl 130 pln

USA

Bodega Piedra Negra Alta Collection

Apelacja: do Mendoza
Szczep: 100% torrontes

Jasnożółta barwa z odcieniami srebra. Aromaty białych kwiatów i śródziemnomorskich 
owoców - brzoskwini, liczi i melona. Wyważona kwasowość, świeże i przyjemne w ustach. 
Aromatyczne, kwiatowe wykończenie.

Wino rekomendowane jako aperitif. Doskonale podkreśla zarówno dania słodkie jak 
i kwaśne, a także sushi.

75cl 85 pln

Argentyna

Montes Reserva Sauvignon Blanc

Apelacja: do Casablanca valley
Szczep: 100% sauvignon Blanc

Jasnożółta barwa. Atrakcyjne aromaty owoców tropikalnych i zielonych traw. Świeże, 
orzeźwiające z doskonale dobraną kwasowością. Wino do picia do zaraz, idealne jako 
aperitif a także do świeżych serów (np. riccota), cytrusowych marynat do ryb i kurczaka. 
Dobrze współgra z pikantnymi daniami w lekkich sosach.

W kuchni wino wszechstronne, znakomite jako aperitif. Dobrze współgra z owocami 
morza, świeżymi serami ricotta lub chevre. Dobre do ryb i kurczaka w cytrusowych 
marynatach. Stanowi świetne uzupełnienie potraw lekkich, łagodnych lub w średnio 
pikantnych sosach.

75cl 95 pln

Chile

Ribbonwood Sauvignon Blanc

Apelacja: Marlborough
Szczep: 100% sauvignon Blanc

Wina sygnowane marką Ribbonwood to zdobywcy wielu nagród w branży winiarskiej. 
Nagradzane było także wino tego nowozelandzkiego producenta, bazujące na szczepie 
sauvignon blanc – bogate w aromaty dojrzałych owoców tropikalnych, grejpfruta, mara-
kui z nutą suszonego tymianku. Dobrze zbalansowany i lekko mineralny Ribbonwood 
Sauvignon Blanc zdobył m.in. brąz w International Wine Challenge i złoto w Hong Kong 
International Wine & Spirit Competition.

Owoce morza, ryby, warzywa

75cl 150 pln

Nowa Zelandia



Clamor Tinto Roble

Apelacja: DO Costers del Segre, Raimat, Hiszpania
Szczep: Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Merlot

Jasnoczerwony kolor z pięknymi fioletowymi refleksami. Aromaty czerwonych owoców, 
dojrzałych wiśni, czarnych oliwek oraz czekolady. Smak jagód, czarnych porzeczek i jeżyn, 
a w tle można wyczuć delikatne nuty czekolady i tytoniu

15cl 16 pln

Wina czaerwoneHiszpania

75cl 80 pln

Finca Villacreces Pruno

Apelacja: do ribera del duero
Szczep: 10% Cabernet Sauvignon, 90% Tempranillo

Pruno to wino pochodzące z najmłodszej, bo niespełna dwudziestoletniej części winnicy 
Finca Villacreces (położonej w jednym z najlepszych winiarskich regionów Hiszpanii 
- dolinie Ribera del Duero) a mimo to, cieszy się niesłabnącym uznaniem krytyków. 
Wystarczy wspomnieć, że niemal co roku wysokim notami nagradza Pruno Robert Parker. 
W ubiegłorocznej edycji jego przewodnika Pruno 2013 otrzymało nawet tytuł „Best of 
2015 Guide”. Warto zauważyć, że założyciele grupy Artevino (rodzina Antón), do której 
należy Finca Villacreces odnoszą sukcesy również w branży restauracyjnej. Należąca do 
nich restauracja Zaldiaran (w Vitorii) posiada gwiazdkę Michellin.

Wino polecane do szynki, dojrzałych serów, mięsnych zapiekanek, czerwone mięsa, 
pieczeni

15cl 26 pln

75cl 130 pln

Casa Bataneros

Apelacja: do valdepenas
Szczep: 50% Tempranillo, 50% Shiraz

Wino o głębokim rubinowym kolorze z odcieniem fioletu. W nosie wyczuwalne aromaty 
żurawiny, śliwek oraz jeżyny. Na podniebieniu wino jest owocowe, jedwabiste z dobrze 
wyważonymi taninami.

Idealny do tapasów, szynki Serrano, chorizo, paelli oraz sera Manchego.

75cl 65 pln

Vina Pomal Crianza

Apelacja: doc rioja
Szczep: tempranillo

Wino o głębokim wiśniowym kolorze z fioletowymi refleksami. To klasyczne tempranillo 
ma bogaty, aromatyczny bukiet ciemnych owoców i lukrecji z nutą wanilii oraz palonej 
kawy. Jet miękkie, zrównoważone i świeże na podniebieniu, z dobrą strukturą i łago-
dnymi taninami. Za swój charakter Viña Pomal Centenario Crianza otrzymało sporo 
wyróżnień w branży winiarskiej, m.in. srebro w International Wine & Spirit Competition 
i złoto w Mundus Vini.

Cczerwone mięso, baranina, dziczyzna, wołowina, gęś

75cl 110 pln

Anima de Raimat Tinto

Apelacja: costers del segre
Szczep: Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Syrah

Kataloński kupaż doskonałych czerwonych szczepów: cabernet sauvignon, tempranillo 
i syrah. Anima de Raimat Tinto ma czerwono-rubinowy kolor z fioletowymi refleksami 
i złożone aromaty czarnych owoców zmieszane z kakao i nutami przypraw. Jest przyje-
mnie słodkie na podniebieniu, z nutami dębu i dojrzałych owoców. Wyczuwa się w nim 
miękkie taniny, które dają winu długi finisz.

Czerwone mięso, gęś, wieprzowina, sery

75cl 120 pln

Castel de Raimat Cabernet Sauvignon

Apelacja: costers del segre
Szczep: cabernet sauvignon

Powstała w 1551 roku katalońska firma Codorníu to najstarszy w Hiszpanii i jeden z naj-
starszych na świecie producentów wina. Kilkusetletnie doświadczenie przekłada się na 
doskonałe wina – takie jak wspaniale zbalansowane Cabernet Castell de Raimat. To peł-
ne, eleganckie wino z aksamitnymi taninami. Głęboka granatowo-czerwona barwa skry-
wa zdecydowany aromat jagód, jeżyn, czerwonej porzeczki i czeremchy, dopełnionych 
szczyptą wanilii, kawy i mięty.

Czerwone mięsa, wołowina, sery

75cl 125 pln



Vetus Vetsudo

Apelacja: do Toro
Szczep: 100% Tinta de Toro 

Vetus to wino należące do oryginalnej linii Vetus stworzonej na bazie wcześniejszych 
doświadczeń grupy Artevino nabytych w Rioja i Ribera del Duero. Vetus to projekt młody, 
realizowany od 2003r. Wino pomyślane jako wino nowoczesne, które jednocześnie 
stanowi kwintesencję regionu, z którego pochodzi (wina czerwone z Toro w 100 % pro-
dukowane są z regionalnego szczepu Tinta de Toro). Wino o zdecydowanym, orygi-
nalnym charakterze. Vetus to wino systematycznie wysoko oceniane przez krytyków. 

Wino polecane do szynki, dojrzałych serów, mięsnych zapiekanek, czerwone mięsa, 
pieczeni

75cl 170 pln

Vina Pomal Gran Reserva

Apelacja: doc Rioja
Szczep: 90% tempranillo, 10% graciano 

To Gran Reserva składa się z najwyższej jakości winogron, mieszanki 90% tempranillo 
i 10% graciano – rzadkiego szczepu dającego wytrawne, ziemisto-pieprzne wina. Viña 
Pomal była starzona przez dwa lata w amerykańskich beczkach dębowych, a następnie 
dojrzewała 3 L lata w butelce. W rezultacie powstało wino o błyszczącym granatowo-
wiśniowym kolorze z pięknym rdzawym odcieniem. Jest eleganckie i zachwyca inte-
nsywnymi aromatami czerwonych owoców z nutami lukrecji, przypraw, tytoniu i wanilii 
w tle.

Czerwone mięso, wołowina, dania z grilla

75cl 250 pln

Kaiken Seleccion Especial Malbec

Apelacja: do Mendoza
Szczep: 94% Malbec, 6% Cabernet Sauvignon

Żywa, rubinowoczerwona barwa z fioletowymi refleksami. W nosie aromaty ciemnych 
owoców i jagód w towarzystwie czekolady i wanilii. Wyczuwalne delikatne akcenty 
tytoniu i toffi. Całość podkreślona nutami kwiatowymi, które zwiększają złożoność wina. 
W ustach aksamitne i harmonijne. Wspaniała struktura ujawnia nuty wanilii w długim 
finiszu. Świeże i radosne wino z doskonałą równowagą kwasowości i tanin.

Wino rekomendowane do łagodnych, grillowanych mięs, gulasz wołowego, wołowiny 
argetyńskiej, makaronów w ciężkich sosach.

75cl 90 pln

Argentyna

Clos de los Siete

Apelacja: do Valle de uco
Szczep: Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah

Clos de los Siete jest wynikiem przedsięwzięcia podjętego przez grupę siedmiu francu-
skich winiarzy, których nazwiska są dobrze znane w branży winiarskiej, m.in. przez 
słynnego francuskiego konsultanta wina Michela Rollanda. Wśród trunków Clos de los 
Siete jest też wino o tej samej nazwie – interesująca kombinacja wybitnych czerwonych 
szczepów: malbec, cabernet sauvignon, merlot i syrah. Ma ono intensywne słodkie aro-
maty czarnych jagód, wiśni, lukrecji, dymu i dębu. Jakość tego wina potwierdzają wysokie 
notowania w pismach branżowych.

Czerwone mięsa, wieprzowina, wołowina, dania z grilla

75cl 240 pln

Chunky

Apelacja: igt puglia
Szczep: zinfandel

Wysokiej jakości wina w rozsądnej cenie to specjalność współpracującej z producentami 
z całego świata, i produkującej wina we włoskiej Apulii, Abruzji, Sycylii i Veneto – Mare 
Magnum. Produkowane w Apulii Chunky Red Zinfandel ma gęstą, ciemnoczerwoną 
barwę a w bukiecie interesujące aromaty ciemnych jagód, dopełnione nutą dębu, mięty 
i wanilii. Leżakowanie w beczkach z amerykańskiego dębu nadaje mu waniliowego 
charakteru, i delikatnych kokosowych i karmelowych nut. Na podniebieniu pełne, z dobrą 
strukturą i dębowym posmakiem, przełamanym przez owoce, wanilię, kawę i lukrecję.

Czerwone mięsa, gęś, baranina

75cl 110 pln

Włochy



Chloris Primitivo di Manduria

Apelacja: dop primitive di manduria
Szczep: 100% primitivo 

Barwa czerwono-rubinowa z fioletowymi refleksami. Nos typowy, bardzo intensywny, 
kojarzący się z bardzo dojrzałymi czerwonymi owocami, dżemem śliwkowym, z akce-
ntami przypraw i lukrecji z nutą suszonych owoców. W smaku pełne, miękkie, dobrze 
zbudowane i zrównoważone, w finale powracają przyjemne nuty aromatyczne czarnej 
wiśni, suszonych fig, kakao i kawy.

Doskonałe do dojrzałych serów i mięs, ale równie dobrze smakuje pite samodzielnie.

75cl 120 pln

Planeta Plumbago

Apelacja: igt sicilia
Szczep: 100% nero d’avola 

Intensywna rubinowa barwa z purpurowymi refleksami. Aromaty czerwonych owoców, 
takich jak śliwki, dojrzałe jeżyny typowe dla zachodniej części Sycylii, mieszają się 
z zapachem kakao i dobrze zintegrowanej beczki. W ustach akcenty owocowe pod-
kreślone miękką taniną.

Wino rekomendowane do dań kuchni śródziemnomorskiej, czerwonych mięs, potraw 
z grilla, pieczonej wieprzowiny i grillowanych steków z tuńczyka, dziczyzny i jagnięciny.

75cl 140 pln

Nipozzano Riserva

Apelacja: docg chianti Rufina
Szczep: sangiovese

Ród Frescobaldich w 1855 r. sprowadził do Toskanii szczepy chardonnay, cabernet 
i merlot, a nowoczesne techniki upraw i produkcji zaczął stosować już w połowie XIX w. 
Pochodzące z ich winnicy Nipozzano Riserva ma pełną blasku, szkarłatno-czerwoną 
barwę, skrywającą aromat toskańskich kwiatów i owocowe nuty malin, jeżyn i jagód, 
dopełnione lekko wędzoną wonią herbaty, gałki muszkatołowej i kawy. Na podniebieniu 
wino jest żywe i miękkie, z dobrze zbalansowanymi taninami i długim finiszem.

Czerwone mięso, wołowina, sery

75cl 180 pln

Tavros

Apelacja: doc primitivo di manduria
Szczep: primitivo

Nazwa szczepu primitivo, na którym zbudowane jest Tavros Primitivo de Manduria ozna-
cza wczesne dojrzewanie, a apelacja świadczy o najwyższej jakości. Otoczona przez 
wzgórza i lasy kasztanowe winnica La Bollina to ceniony we Włoszech producent. Jego 
intensywnie rubinowe wino ma złożony aromat owocowy, z nutą śliwki i wiśniowych 
konfitur, dopełnionych tytoniem i szczyptą ostrości. Jest miękkie i pełne, z dobrymi tani-
nami i finiszem z nutami kakao, kawy i wanilii.

Czerwone mięso, dziczyzna, gęś

75cl 220 pln

Lucente

Apelacja: igt toscana
Szczep: Merlot, Sangiovese, Cabernet Sauvignon

W 1995 roku, związana z Toskanią firma Fresescobaldi postanowiła połączyć siły z czo-
łowym kalifornijskim producentem win – Robertem Moldavi. Imponujące, 700-letnie 
doświadczenie rodziny Frescobaldich w parze z niezwykłymi rozwiązaniami techni-
cznymi, z których słynął Mondavi, dało fantastyczny rezultat. Powstałe w wyniku tej 
spółki, produkowane w toskańskim Montalcino, karmazynowe Lucente, pachnie inte-
nsywnie i pikantnie z nutą jagody i szczyptą tytoniu, dopełnioną przez tosty i jeżyny. 
Jest pełne finezji, nowoczesne, z doskonałą strukturą i zwartymi taninami.

Czerwone mięso, baranina, wołowina, sery

75cl 280 pln

Barolo Nirvasco

Apelacja: docg barolo
Szczep: 100% nebbiolo

Król Piemontu o głębokiej, granatowo-czerwonej barwie. Bukiet zdominowany przez 
aromaty czerwonych owoców leśnych, a także pudełka cygar i gorzkiej czekolady. Wino 
potężne pełne i surowe. Po latach staje się bardziej przystępne, miękkie, aksamitne 
i dobrze zbalansowane.

Wino rekomendowane do pieczonej wołowiny, dziczyzny, serów.

75cl 320 pln



CastelGiocondo

Apelacja: docg brunello di montalcino
Szczep: 100% Sangiovese grosso

Historia głosi, że sam Michelangelo wymieniał swoje obrazy na wina pochodzące z winnic 
Frescobaldich, rodu zajmującego się produkcją win od 1308 r. Wielbicielami tych win byli 
też Donatello i Michelozzo, a także angielska monarchia, w tym Henryk VIII. Trudno im się 
dziwić, próbując tego doskonałego, intensywnie rubinowego Castelgiocondo, o intensy-
wnym aromacie malin i granatu z elegancką, kwiatową nutą. Na podniebieniu wino jest 
harmonijne, o wspaniałej strukturze i szlachetnych taninach, z wyczuwalnym minera-
lnym posmakiem

Wino rekomendowane do baraniny, wołowiny, dziczyzny, serów.

75cl 450 pln

Lamaione

Apelacja: igt toscana
Szczep: 100% merlot

Od 700 lat ród Frescobaldich kontynuuje rodzinną tradycję produkcji wina – to już 30 
pokoleń doświadczenia i dążenia do doskonałości. Z podobną pasją jak do winorośli, 
twórcy podchodzą do oliwek, tłocząc w swoich posiadłościach doskonałej jakości oliwy. 
Produkowane od 1991 r. w winnicach Castelgiocondo rubinowe Lamaione ma bukiet 
z nutą czarnych porzeczek, drobnych jagód i wiśni, dopełnione przez delikatny aromat 
kawy i wanilii. Na podniebieniu pojawiają się jedwabiste taniny i bogaty smak ciemnych 
jagód.

Wino rekomendowane do, wołowiny, grzybów, serów.

75cl 560 pln

Château La Pierriere

Apelacja: AC Castillon-Cotes De Bordeaux
Szczep: Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon

Wino o wyjątkowo intensywnym, rubinowym kolorze. Niezwykle przyjemny bukiet 
dojrzałych czerwonych owoców wspaniale współgra z jedwabistym finiszem.

75cl 110 pln

Francja

Gigondas

Apelacja: Ac gigondas
Szczep: 50% Grenache, 20% Syrah, 30% Mourvedre

Intensywna ciemnopurpurowa barwa. Wino mocne z dominującymi aromatami orzecha, 
ściółki leśnej i owoców leśnych. Smak intensywny. Dzięki długiemu okresowi dojrze-
wania w beczce wino zrównoważone z wyczuwalną taniną, która prowadzi do długiego 
finiszu.

W kuchni wino idealne do dziczyzny, w szczególności do dzika. Dobrze komponuje się 
z wołowiną i cięższymi serami.

75cl 220 pln

Montes Limited Selection

Apelacja: do colchagua, Apalta vineyard
Szczep: 70% cabernet sauvignon, 30% carmenere

Intensywna czerwono-rubinowa barwa. Eleganckie aromaty czekolady, pudełka cygar 
i kawy z tchnieniem wanilii. W ustach wino miękkie, bogate i intensywne. Długi finisz 
z ziemisto-przyprawowym akcentem charakterystycznym dla szczepu Carmenere.

Wino rekomendowane do bogatych dań na bazie czerwonych mięs. Pasuje również do 
sosu bolognese, mięsnej pizzy, gulaszu jagnięcego.

75cl 120 pln

Chile

Caliterra Cabernet Sauvignon Reserva

Apelacja: Chile, Colchagua Valley, by Eduardo Chadwick
Szczep: Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Shiraz

Wino o fioletowo - czerwonym kolorze i jasnych refleksach. W jego aromatach dobrze 
wyczuwalne są jeżyny oraz śliwki, a także wanilia i subtelne nut dębu. Dobra struktura 
tego wina gwarantuje przyjemne i długie wykończenie.

75cl 110 pln



Montes Alpha

Apelacja: do casablanca
Szczep: 100% pinot noir

Piękna, delikatna rubinowa barwa. Intensywny, elegancki nos, z przewagą truskawek 
i nut kwiatowych, które współtworzą bardzo żywe, harmonijne i obfite wino. Na podnie-
bieniu czyste, dobrze wyważone, z miękkimi zaokrąglonymi taninami i dobrym pozio-
mem kwasowości.

W kuchni wino bardzo uniwersalne. Dobrze współgra z fettuccine alfredo, grzybowym 
risotto, sałaty z łososiem, kotleciki cielęce, kaczka z sosem na bazie owoców.

75cl 160 pln

Calitera Edicion Limitada

Apelacja: do colchagua
Szczep: carmenere, malbec

Wino, które odzwierciedla cechy charakterystyczne dla strefy andyjskiej – ta mieszanka 
pochodzi z najlepszych winogron szczepów carmenere i malbec. Caliterra Edicion Limi-
tada ma głęboki, niebiesko-czerwony kolor oraz ostre aromaty szarego pieprzu i cyna-
monu, którym towarzyszą kwiatowe i czekoladowe nuty.

Czerwone mięso, dziczyzna, sery

75cl 170 pln

Jose de Sousa

Apelacja: do alantejano
Szczep: Grand Noir, Trincadeira, Aragonês

Fonseca to rodzinna firma, która od prawie dwóch wieków z pasją zajmuje się two-
rzeniem portugalskiego wina. Spadkobiercy winiarni założonej przez José Maria da 
Fonsecę wyznają filozofię trwałego rozwoju oraz inwestycji w badania i produkcję. 
Zgodnie z nimi powstaje José de Sousa – czerwone wino o aromatach tytoniu, ciemnych 
owoców, wanilii, dębu i przypraw. Jest owocowe, dobrze zrównoważone z delikatnymi 
taninami i przyjemnym zakończeniem.

Dziczyzna, wołowina, sery, pieczenie

75cl 130 pln

Portugalia

Yalumba the Y Series

Apelacja: south australia
Szczep: 90% Shiraz, 10% Viognier

Głęboka karmazynowo-fioletowa barwa. Aromaty zarówno dzikich jak i egzotycznych 
owoców. Wyczuwalne borówki, fiołki i dojrzałe wiśnie pochodzące ze szczepu Shiraz. 
Całość podkreślona egzotyczną nutą Viogniera. W ustach wino dobrze zaokrąglone, 
średnio zbudowane z akcentem rachatłukum i dojrzałych wiśni, które tworzą wspaniałą 
harmonię z jedwabistymi taninami.

W kuchni wino bardzo wszechstronne. Polecane do czerwonych grillowanych mięs, 
dzikiego ptactwa, lasagne, makaronów w cięższych sosach.

75cl 140 pln

Australia

Hess Select

Apelacja: North coast, CA
Szczep: 84% Cabernet Sauvignon, 9% Petite Sirah, 4% Merlot, 1% Malbec

Wspaniały przedstawiciel szczepu Cabernet Sauvignon. Dominują aromaty ciemnych 
owoców, wiśni i cedrowych akcentów pochodzących z dębu, podkreślonych wrażeniem 
przypraw. W ustach bogate, krągłe z nutą dojrzałych śliwek i malin. W ustach bogate, 
krągłe z nutą dojrzałych śliwek i malin. Wino złożone, ale dzięki miękkiej taninie na 
finiszu gotowe do picia już teraz.

Wino rekomendowane do czerwonych mięs, polędwicy wołowej, steków t-bone, grillo-
wanych mięs i bogato przyprawionych burgerów.

75cl 150 pln

USA

Derenoncourt

Apelacja: red hills, lake county, CA
Szczep: Cabernet Sauvignon

Cabernet sauvignon to czerwony szczep, który może dawać wina potężne, atramentowe 
i garbnikowe, potrzebujące wielu lat dojrzewania w butelce. Tak wspaniałe jest też Red 
Hills Cabernet Sauvignon 2009 o intensywnym fioletowo-czerwonym kolorze i owoco-
wym aromacie malin i jeżyn, z pikantnymi nutami czarnego pieprzu. Okrągłe i pełne 
w smaku wino pochodzi z górzystego winiarskiego obszaru Red Hills Lake County AVA 
w Kalifornii.

Dziczyzna, wołowina, sery

75cl 660 pln



FrancjaWina rózowe
Rose d’Anjou

Apelacja: Ac rose d’anjou
Szczep: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon

Wino o pięknej różowej barwie uzyskanej dzięki jednodniowej maceracji winogron, 
przejrzyste i delikatne. W bukiecie owocowe, świeże z lekkim aromatem kwiatów róży. 
W ustach delikatne, początkowa kwasowość idealnie zrównoważona słodyczą truskawek 
i moreli.

Wino idealne jako aperitif lub jako dodatek do sałatek, grillowanych mięs, cielęciny oraz 
lekko przyprawionych egzotycznych dań. Doskonałe do sushi, albo też do truskawko-
wych tart lub sałatek owocowych.

75cl 80 pln

PortugaliaWina deserowe
Bacalhoa Moscatel de Setubal

Apelacja: do setubal
Szczep: moscatel

Z winogron portugalskiego szczepu moscatel powstaje głównie deserowe aromatyczne 
wino, znane w świecie ze swojej słodyczy. Pachnie wyraziście: miodem, kwiatem poma-
rańczy, suszonymi figami, rodzynkami, karmelem. Takie jest też wino Moscatel de 
Setúbal marki Bacalhoa o bursztynowej barwie i wyraźnym aromacie kwiatów poma-
rańczy, cytryn, herbaty i rodzynek. W ustach jest owocowe i intensywne, pełne słodko-
kwaśnych smaków.

Desery, czekolada, owoce

15cl 18 pln

75cl 90 pln

Szampany
Moet & Chandon Brut Imperial

Apelacja: Ac champagne
Szczep: chardonnay, pinot noir, pinot menieur

Brut Imperial  to wyśmienity szampan będący owocem ponad stu rodzajów win pocho-
dzących z trzech doskonałych szczepów winogron: Pinot Noir, Chardonnay oraz Pinot 
Meunier. W czasie dojrzewania przechowywany jest w specjalnych piwnicach przez 
30 miesięcy, prawie dwa razy dłużej niż wymaga tego prawo.

Jego złoto-żółty kolor z subtelnymi zielonkawymi refleksami idealnie komponuje się 
z aromatycznym bukietem zielonego jabłka, owoców cytrusowych oraz orzechów 
nerkowca. Smak przepełnia owocowa świeżość z nutami jabłka, gruszek i cytrusów, która 
dojrzewając odkrywa wspaniały aromat pieczonych bułeczek francuskich oraz orzechów 
laskowych. Na podniebieniu łagodnieje, staje się pełen gładkości i finezji.

Aperitif, ryby, owoce morza

75cl 300 pln

Francja

Marie Stuart Brut

Apelacja: Ac champagne
Szczep: chardonnay, pinot noir, pinot menieur

Elegancki i wyważony szampan, pełen tętniących życiem bąbelków, z długo utrzymującą 
się pianką. Jego bogaty owocowy smak przepełniają nuty muskatowych winogron i ma-
rakui z lekkim, mineralnym wykończeniem. Za swój charakter wino Marie Stuart otrzy-
mało wyróżnienia w branży winiarskiej, m.in. od przewodnika Hachette i w International 
Wine Challenge. 

Aperitif, ryby, owoce morza

75cl 290 pln



Wina musujace CAVA
Bujonis Cava Brut Reserva

Apelacja: Sumarroca, Hiszpania
Szczep: Macabeo, Parellada, Xarel-lo

Wyjątkowo świeże, hiszpańskie wino musujące produkowane w południowej części 
regionu Penedes. W jego smaku wyraźnie dominują nuty dojrzałych zielonych jabłek 
oraz cytrusów.

15cl 16 pln

75cl 90 pln

Cuvee Barcelona Brut Rosado

Apelacja: Sumarroca, Hiszpania
Szczep: Macabeo, Parellada, Xarel-lo

Klasyczne hiszpańskie wino musujące zwane cava o olśniewającym różowym kolorze. 
Ma żywe aromaty owocowe z nutami czerwonych i cytrusowych owoców. W ustach 
można wyczuć wyrazisty kremowy posmak i drobne, dobrze zintegrowane bąbelki. 
Cuvée Barcelona Rosado powstaje w ramach działalności Codorniu – najstarszego i dru-
giego co do wielkości producenta butelkowanego, hiszpańskiego wina musującego, wy-
twarzanego tradycyjną metodą szampańską.

Owoce morza, sery drób

15cl 20 pln

75cl 120 pln

Cuvee Anna Blanc de Blancs

Apelacja: do cava
Szczep: Chardonnay, Parellada, Xarel-lo, Macabeo

Winogrona będące bazą Anna Blanc de Blancs są zbierane z dwóch różnych lokacji – 
szczep chardonnay z winnicy w Lleidzie, a xarel·lo, macabeo i parellada – z winnic rejonu 
Penedès. Starzone przez 15 miesięcy wino o żółtej, lślniącej zielonymi refleksami 
barwie, jest pełne drobnych, lecz trwałych bąbelków, podkreślających jego rześki chara-
kter. Aromat cytrusów i owoców tropikalnych wzbogacają złożone nuty tostów i brioszki, 
dając na podniebieniu wrażenie kremowego smaku.

Owoce morza, ryby, warzywa

75cl 140 pln



tel.  +48 58 573 34 11 

kom.  +48 505 313 787 

kontakt@patioespanol.pl

www.patioespanol.pl

ul. Tandeta 1 (róg Szerokiej)

80-835 Gdańsk

Poniedziałek - Czwartek  12:00-23:00

Piątek - Sobota  12:00-24:00

Niedziela  12:00-22:00


