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Wina Musujące

FRaGOLinO ROssO  
FRiZZanTe
Producent: Perlino 
Szczep: Lambrusco Grasparossa di Castelvetro 
słodki, świeży, intensywny posmak owoców: truskawek i malin

Idealny napój deserowy. Wyjątkowy w połączeniu z owocami, lodami 
i innymi słodyczami. Aromat świeżych, dopiero co zebranych truskawek 
i malin. Charakteryzuje się delikatną słodkością, co sprawia, że napój 
ten jest idealny na każdą porę dnia. 

cenTenaRiO LaMbRuscO 
GRaspaROssa aMabiLe
Region: D.O.C Lambrusco Grasparossa di Castelvetro 
Szczep: Lambrusco Grasparossa di Castelvetro 
czerwone, lekko deserowe, frizzante

Wino stworzone z odmiany Lambrusco Grasparossa, które są uprawia-
ne w prestiżowym regionie CASTELVETRO. Aromaty ciemnych owoców 
oraz świeżość wina powodują, że wino jest łatwe i przyjemne w od-
biorze. Idealnie zbalansowana słodycz z kwasowością. Wino które 
sprawdza się jako deser, ale również dobrze komponuje się z lekkimi 
regionalnymi potrawami.

MaRca ORO pROseccO  
di VaLdObbiadene
Region: D.O.C. G Valdobbiadene SUPERIORE 
Szczep: Prosecco 
białe, musujące, wytrawne

Prosecco Marca Oro - wino to nosi nazwę odmiany winogron Prosecco, 
która uprawiana jest w okręgach Valdobbiadene i Conegliano w regio-
nie Veneto. Tradycja uprawiania tego szczepu sięga czasów Rzymskich. 
Delikatne bąbelki tworzą się naturalnie podczas wtórnej fermentacji. 
Prosecco ma jasno słomkowy kolor, jest bardzo aromatyczne z nutą jabł-
kową, świeże i harmonijne. W smaku pełne i wytrawne, jest idealnym 
aperitifem. Polecane do deserów, ale i do wzniesienia ważnych toastów.

caneLLa beLLini
Region: Veneto 
Szczep: Prosecco, sok i miąż białej brzoskwini 
lekko słodkie, musujące

Bellini to koktajl, na który składają się dwie części wina musującego, 
jedna część soku i miąższu brzoskwiniowego oraz odrobina soku z dzikich 
malin (aby nadać koktajlowi wyjątkowy, różowy kolor). Wszystkie owo-
ce zbierane są w najlepszym momencie dojrzewania i selekcjonowane. 
Koktajl jest klasycznym aperitifem. Charakteryzuje się oszałamiającym 
aromatem brzoskwini. Bellini został stworzony dzięki długim i skrupulat-
nym badaniom, co daje gwarancję całkowitej naturalności produktu. Bez 
dodatku cukru i konserwantów. Stworzony w Wenecji. Pierwsza butelka 
powstała w firmie Canella w roku 1988.

caneLLa ROssini
Region: Veneto 
Szczep: Prosecco, sok i miąż z truskawek 
lekko słodkie, musujące

Rossini to klasyczny włoski koktajl. Został stworzony w latach 60-tych. 
Składa się z dobrej jakości włoskiego wina musującego, wymieszanego 
z sokiem i zmiksowanym miąższem z truskawek. To aperitif o zaskakują-
cym aromacie świeżych truskawek, aksamitnym smaku i odpowiedniej 
kwasowości. Charakteryzuje się małą zawartością alkoholu;

Wina Musujące

FeRRaRi peRLe
Region: D.O.C Trento
Szczep: Chardonnay
białe, wytrawne, musujące

Wino musujące, wytrawne, rocznikowe wytworzone metodą klasyczną  
(szampańską). Winogrona ze szczepu Chardonnay zbierane i selekcjo-
nowane ręcznie. Wino produkowane tylko  z najlepszych roczników. 
Czas fermentacji w butelce to 48-60 miesięcy. Jedno z lepszych win mu-
sujących na rynku Światowym. Jedwabiste nuty dojrzałych jabłek i szar-
lotki. Klasa sama w sobie, najwyższa jakość.

Wina białe

TRebbianO d’abRuZZO
Region: D.O.C Trebbiano d’Abruzzo
Szczep: Trebbiano
świeże, lekko wytrawne

Trebbiano to najbardziej znany biały, włoski szczep. W regionie 
Abruzzo sprawdza się wyśmienicie, dając wina świeże i w dobrej 
cenie. Trebbiano d’Abruzzo w nosie wyczuwalne nuty kwiatów 
i cytrusów, w ustach zaskakuje nas świeżością i lekkością. Idealne 
jako aperitif ale sprawdza się też w towarzystwie sałatek i ryby.

sOaVe
Region: D.O.C Soave
Szczep: Garganega, Trebbiano
cytrusowe,  lekko wytrawne 

Kupaż dwóch szczepów, w klasycznym winie z regionu Vene-
to. Soave to wino świeże , lekkie i przyjemne w piciu. Idealne 
na upalne dni.  Dobrze się komponuje z rybami, sałatkami 
i zupami (krem).

ViLLa bianchi biancO
Region: D.O.C Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico
Szczep: Verdicchio
świeże, wytrawne

Villa Bianchi to wino lekkie i przyjemne. Kolor  słomkowy z zie-
lonymi refleksami. Delikatne, jedwabiste ze świeżymi nutami 
owocowymi i kwiatowymi. W ustach pełne, gładkie i długie. Na 
końcu smaku ukazuje się przyjemna nuta  grapefruita. Idealne 
jako aperitif , ale także dobrze komponuje się z owocami mo-
rza, rybami i grillowanym kurczakiem.

GaVi
D.O.C.G Gavi
Szczep: 100% Cortese
rześkie, wytrawne

Najbardziej popularne białe wino z regionu Piemont. Wino 
świeże, wytrawne i surowe w smaku. Orzeźwiające aromaty łąki 
i limonki połączone z nuta gorzkich migdałów. Dorze zbalan-
sowana kwasowość ze słodyczą. Bardzo dobrze komponuje się 
z sałatkami i lekkimi rybami.

750 ml 750 ml 190 zł

750 ml 47 zł

750 ml 63 zł

125 ml 10 zł 750 ml 55 zł

200 ml 750 ml 70 zł

750 ml 60 zł

750 ml 60 zł

750 ml

750 ml



Wina białe

pinOT GRiGiO Luna

Region:I.G.T Veneto
Szczep: 100% Pinot Grigio
lekkie, wytrawne

Wino stworzone ze szczepu Pinot Grigio.  Jedno z ciekawszych 
win z tej odmiany na rynku.  Aromaty polnych kwiatów oraz 
nuty owoców tropikalnych urzekną każde podniebienie. Ideal-
nie komponuje się z sałatkami, kurczakiem oraz z warzywami.

cORVO biancO

Region: I.G.T Sycylia
Szczep: Insolia, Grecanico
aromatyczne, wytrawne

Winogrona  użyte do produkcji tego  wina to dwa Sycylijskie 
szczepy: Insolia i Grecanico. Wino lekkie, pełne owocowych 
i kwiatowych aromatów. Starzone przez 2 miesiące w butelkach 
w kontrolowanej temperaturze. Bardzo dobrze sprawdza się jako 
aperitif ale i jako dodatek do ryb, sałatek i białego mięsa.

chaRdOnnay

Region: D.O.C Alto Adige 
Szczep: Chardonnay
klasyczne, wytrawne 

Zaskakujące Chardonnay z Górnej Adygi. Pełne ciała i koncen-
tracji z nutami banana i owoców egzotycznych. Wybitnie ele-
ganckie kremowe Chardonnay, bardzo dobrze zrównoważona 
kwasowość ze słodyczą. Długi finisz. Idealne do ryb, sałatek, 
białego mięsa oraz jako aperitif.

GeWuRZTRaMineR

Region: D.O.C Alto Adige 
Szczep: Gewurztraminer
aromatyczne, wytrawne 

Ciekawy szczep gewurztraminer wprawia nas w wiosenny nastój. 
Barwa wina to dojrzały odcień żółtego, wręcz złotawy. W nosie 
możemy wyczuć łąkę i kwiaty. W ustach gewurztraminer zaskaku-
je nutami  owoców lychee i aromatem płatków róży. W kocówce 
w winie można odczuć nutę przypraw korzennych. Sprawdza się 
jako aperitif ale również idealnie komponuje się z rybami,  kuch-
nią azjatycką oraz pikantnymi białymi potrawami.

Wina cZeRWOne

dOLce nOVeLLa
Producent: MONTEVERDI
aromatyzowane, lekko słodkie

Niezwykłe deserowe wino, jedyne w swoim rodzaju. Wino gro-
nowe z dodatkiem 4-5% truskawek.  Niesamowicie mocne 
aromaty poziomek i truskawek przeplatają się z nutą ciemnych 
owoców. W ustach wyczuwalna słodycz i  leśne owoce, lecz 
na końcu smaku ukazuje się przyjemna owocowa kwasowość. 
Idealne  na co dzień oraz jako wino do sałatek owocowych, 
wszelkich deserów lodowych i ciast (np: Frutti di Bosco).

MOnTepuLcianO d’abRuZZO
Region: D.O.C Montepulciano d’Abruzzo
Szczep: Montepulciano
świeże, lekko wytrawne

Montepulciano to szczep, który jest bardzo popularny w regio-
nie Abruzji.  Wino lekkie , owocowe i aromatyczne. Aromaty 
które urzekają nasz  nos to ciemne owoce leśne, wiśnia. W 
ustach przyjemne i delikatne. Idealne do lekkich dań – cielęciny, 
kaczki w potrawce.

neRO d’aVOLa
Region: I.G.T Sycylia
Szczep: Nero d’Avola
aromatyczne, wytrawne 

Wino stworzone ze szczepu regionalnego Nero d’Avola, który 
jest bardzo ceniony na Sycylii. Wino bardzo aromatyczne i owo-
cowe o dość mocnej strukturze. W tym winie czuć klimat sło-
necznej i czarującej Sycylii. Największą zaletą tego wina jest jego 
stosunek ceny do jakości.  

baRbeRa d’asTi
D.O.C.G Barbera d’Asti
Szczep:  Barbera
owocowe, wytrawne

Barbera to najbardziej popularny czerwony szczep uprawiany 
w okolicy miasteczka Asti. Wino świeże o ciekawej strukturze. 
Aromaty wiśni przeplatają się z nutami świeżych winogron 
i porzeczek. Dosyć duża kwasowość wina idealnie równoważy 
się ze słodyczą. Idealnie komponuje się z makaronami, pizzą 
i lekką pieczenią.

seRRanO ROssO
Region: D.O.C  Rosso Conero
Szczep: 85% Montepulciano, 15% Sangiovese
Charakter: czerwone, wytrawne

Kupaż dwóch typowo włoskich szczepów Montepulciano i 
Sangiovese. Serrano to wino świeże, wytrawne i o dobrej har-
monii. Na samym początku wino zaskakuje nas  nutą wiśnio-
wą oraz nutą ciemnych owoców. W oddali można dostrzec 
mineralne aromaty które przeplatają się z aromatem czerwo-
nego pieprzu. Idealne komponuje się z makaronami, piecze-
nią i dojrzałymi serami.

750 ml 65 zł

750 ml 75 zł 750 ml 47 zł

750 ml 55 zł

750 ml 55 zł

750 ml 60 zł

750 ml 85 zł

750 ml 110 zł

125 ml 10 zł

125 ml 10 zł 750 ml 55 zł



Wina cZeRWOne

GOLd Line cabeRneT 
sauViGnOn Tuscan
Region: I.G.T Toscania 
Szczep: Cabernet Sauvignon
eleganckie, wytrawne  

Wino stworzone z międzynarodowego szczepu Cabernet Sauvignon- 
tak zwany TUSCAN. Bardzo dobrze ułożona struktura wina. Połą-
czenie aromatów czarnej porzeczki z nutą wiśni i czereśni. W oddali 
smaku można dostrzec elegancki aromat wanilii . Wino idealnie 
komponuje się z mięsnymi sałatkami, grillowanym mięsem i aroma-
tycznymi potrawami.

GOLd Line neGROaMaRO 
puGLia
Region: I.G.T Puglia
Szczep: Negroamaro
aromatyczne, wytrawne

Negroamaro to odmiana winorośli uprawiana w regionie Puglia. In-
tensywny rubinowy kolor z ciemnymi refleksami. Aromaty które można 
dostrzec to: owoce leśne, lekka nuta kawowa oraz czereśnia. Na końcu 
smaku ukazuje nam się miła owocowa słodycz. Idealnie komponuje się 
pastami, dojrzałymi serami i mocno aromatycznymi mięsami.  

GOLd Line pRiMiTiVO puGLia
Region: I.G.T Puglia
Szczep: Primitivo
aromatyczne, wytrawne

Primitivo to wino bardzo aromatyczne i eleganckie. Odmiana ta jest 
w tym momencie bardzo doceniana i szukana przez konsumentów.  
Bardzo owocowe nuty przeplatają się z aromatem palonego drewna 
i eleganckiej wytrawności. Primitivo to jedno z najstarszych odmian 
winogron zachowanych do dnia dzisiejszego. Idealnie komponuje się 
z aromatycznymi potrawami, dziczyzną i dojrzałymi serami

cORVO ROssO
Region: I.G.T Sycylia
Szczep: Nero d’Avola, Pignatello, Nerello Mascalese 
uniwersalne, wytrawne

Wino z Sycylii stworzone z trzech lokalnych odmian. Starzone w du-
żych dębowych beczkach przez 10 miesięcy. Przyjemny zapach sło-
dyczy, miodu, nieco przypominające klimaty tokajskie, lekko przy-
palone, wyczuwalny karmel. Ciekawy, delikatnie słony smak, który 
ukazuje się na finiszu. Doskonałe wino jako aperitif, lekkie, przyjem-
ne i dobrze zbalansowane.

VaLpOLiceLLa cLassicO TeRRe 
di caRianO supeRiORe
Region: D.O.C Valpolicella Classico
Szczep: 60% Corvina, 20% Rondinella, 20% Corvinone
klasyczne, wytrawne

Klasyczne wino z regionu Veneto. Terre di Cariano to bardzo eleganc-
kie i dostojne wino. Aromaty czereśni, wiśni i czarnych jeżyn połączone 
z nutą przypalonych tostów. Bardzo dobrze zrównoważona kwasowość 
ze słodyczą. Idealnie komponuje się z pieczeniami, grillowanym mię-
sem oraz dojrzałymi serami.

Wina cZeRWOne

MeRLOT
Region: D.O.C Alto Adige 
Szczep: Merlot
zaskakujace, wytrawne

Klasyczny międzynarodowy szczep Merlot znów pokazuje inną twarz. 
Ciemno rubinowy kolor, aromat wpadający w dojrzałe wiśnie i czereśnie 
przeplatane nutą ciemnej czekolady. Idealnie pasuje do czerwonych pie-
czonych mięs, steków i dojrzałego sera.

chianTi cLassicO
Region: D.O.C.G Chianti 
Szczep: Sangiovese
rustykalne, wytrawne 

Jedno z ciekawszych Chianti na rynku polskim. Szczep Sangiovese poka-
zuje nam same dobre strony. Jedwabne, dobrze zbalansowane Chianti z 
owocową strukturą wprawi każde podniebienie w miły nastój. Prawdziwe 
Chianti Classico- głębokie, dobrze zbudowane z odpowiednią taniną. 
Nuty wiśni , czereśni oraz leśnych owoców. Potrzebuje co najmniej 30 
min. napowietrzenia. Idealne wino do makaronów i lekkich mięs.

MOnTeFaLcO ROssO
Region: D.O.C Montefalco Rosso
Szczep: Sangiovese, Sagrantino
potężne, wytrawne

Montefalco Rosso to bardzo ciekawe wino z regionu Umbria. Kupaż 
trzech szczepów pokazuje nam ciekawe połączenie elegancji i wyrazisto-
ści. Wino jest starzone w dużych dębowych beczkach przez 12 miesięcy 
i 3 miesiące w butelkach. Kolor wina to bogata purpura z lekką cegla-
stą poświatą. Dobrze zrównoważone, z długim finiszem i pełnym ciałem 
zachwyci każde podniebienie. W ustach wyczuwalne dojrzałe czerwone 
owoce z lekką nuta wanilii. Potencjał tego wina to około 8 lat. Idealnie 
komponuje się z lekkim czerwonym mięsem ale i z ostrymi serami.

aMaROne ViLLa bORGheTTi
Region:D.O.C Valpolicella Classico
Szczep: Corvina, Rondinella,  Corvinone
aromatyczne, wytrawne

Amarone to wino jedyne w swoim rodzaju. Winogrona są suszone przez 
4-5 miesięcy , aby smak  i aromaty były  bardziej skoncentrowane. Po 
procesie fermentacji, wino dojrzewa przez 18 miesięcy w dębowych 
beczkach i przez 12 miesięcy w butelkach.  Wyczuwalne aromaty czarnej 
porzeczki, suszonych śliwek, które przeplatają się nutą wanilii i słodkich 
owoców. Wino dla koneserów.  

baROLO LuiGi aRnuLFO
Region: D.O.C.G  Barolo 
Szczep:  Nebbiolo
potężne, wytrawne 

Wino Barolo to król Piemontu. Wino leżakowane w dużych dębowych 
beczkach przez 30 miesięcy. Aromaty cygara, palonej kawy, gorzkiej 
czekolady uzupełniają się z aromatami ciemnych owoców, jeżyn, czar-
nej porzeczki . Potrzebuje co najmniej 1 godziny napowietrzania. Ide-
alnie komponuje się z pieczenią, dziczyzną i dojrzewającymi serami. 
Wino dla koneserów.

750 ml 60 zł 750 ml 85 zł

750 ml 65 zł
750 ml 110 zł

750 ml 130 zł

750 ml 200 zł

750 ml 220 zł

750 ml 70 zł

750 ml 75 zł

750 ml 80 zł


