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Wina musujące
Na kieliszki / 12,5 cl

Gancia Brut

18

Veneto, Włochy

Gancia Prosecco
Treviso, Włochy

18

Gancia Brut

99

Veneto, Włochy
Szczep: glera
Delikatne bąbelki i subtelne aromaty owoców.
Wytrawne, świeże o doskonałej harmonijnej
strukturze.

Gancia Prosecco

99

Treviso, Włochy
Szczep: glera
Klasyczne prosecco z odmiany glera, lekkie,
o nutach dojrzałych soczystych jabłek, gruszek
i brzoskwiń.

Cava Picaire Brut Reserva

120

Cava DO, Hiszpania
Szczepy: macabeo, parellada
Wytrawny owocowy bukiet, z nutami
zielonego jabłka i cytrusów. Harmonijne,
przyjemne w odbiorze z eleganckimi bąbelkami
i odświeżającym finiszem, który utrzymuje się
i trwa.

La Farra Valdobbiadene
Prosecco Superiore

150

2019, Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG,
Włochy
Szczep: glera
Świeże, eleganckie i zrównoważone o jedwabistej
strukturze. Zapach bogaty z wyraźnymi nutami
jabłek, gruszek i kwiatów akacji. W smaku
harmonijne, owocowe, soczyste i orzeźwiające
z lekko półwytrwną końcówką.

Crémant du Jura Brut Rosé
Domaine Baud

190

Crémant du Jura AOC, Francja
Szczep: pinot noir
Subtelne i eleganckie nuty czerwonych owoców,
zwłaszcza porzeczek, poziomek i malin. Soczyście
owocowe o trwałych bąbelkach. Bardzo świeże
i lekkie rosé dojrzewające na osadzie minimum
12 miesięcy.

91 WINE ENTHUSIAST

Crémant d’Alsace Gustave Lorentz
Crémant d’Alsace AOC, Francja
Szczepy: chardonnay, pinot blanc, pinot noir
Powstaje dzięki metodzie tradycyjnej zwanej
szampańską. Świeży, żywy, delikatny, o nutach
gruszek, soczystych jabłek, grejpfrutów, maślanej
brioszki. Elegancki, mineralny, o schowanej
kwasowości.

2

220

Wina musujące
Gancia cuvée 18 metodo classico brut 230

Ruinart Blanc de Blancs

Asti/Cuneo, Włochy
Szczepy: pinot noir, chardonnay
Odświeżające i lekkie o aromatach dojrzałych
słodkich owoców cytrusowych, wanilii, drożdży,
ciasta cytrynowego, orzechów laskowych. Świeże,
subtelnie kremowe, o dobrej równowadze, rześkiej
kwasowości i trwałych bąbelkach.

Champagne AOC, Francja
Szczep: chardonnay
Wspaniałe, odświeżające chardonnay o subtelnych
aromatach świeżych cytrusów, dojrzałych gruszek,
brioszki i bogactwie nut orzechów laskowych.
Elegancki, aromatyczny szampan o nutach
dymnych, tostowych, mineralnych i kwiatowych.
Przejrzysty i precyzyjny.

Gancia cuvée 36 metodo classico brut 290
Alta Langa DOCG, Piemont, Włochy
Szczepy: pinot noir 80%, chardonnay
Aromaty orzechów laskowych, wanilii,
tostowe przeważają z początku w tym rześkim
i wytrawnym winie, dochodzą nuty nektarynek,
jabłek, ziół, podbite przez subtelną mineralność.
Dojrzewa na osadzie minimum 36 miesięcy.
Intensywne, aromatyczne, odświeżające
i zrównoważone.

Taittinger Brut Reserve

37,5 cl

GRAND CRU

Taittinger Comtes de Champagne
Blanc de Blancs

240 420

Champagne AOC, Francja
Szczepy: chardonnay, pinot noir, pinot meunier
Wyborny, pełen życia i świeżości, wytrawny
szampan o aromatach brzoskwiń, białych kwiatów,
miodu i wanilii. Bogaty i harmonijny.

Taittinger Demi-sec

420

Champagne AOC, Francja
Szczepy: chardonnay, pinot noir, pinot meunier
Półsłodki, ciekawy i zmysłowy szampan o nutach
owoców egzotycznych, mandarynek, brzoskwiń,
suszonych fig, miodu i przypraw. Długi finisz.

Taittinger Prestige Rosé

495

Champagne AOC, Francja
Szczepy: pinot noir, chardonnay
Orzeźwiający, owocowy, świeży i elegancki różowy
szampan. Kompleksowe aromaty jeżyn, wiśni,
porzeczek, imbiru, miodu i migdałów.

Bollinger Special Cuvée
Champagne AOC, Francja
Szczepy: pinot noir 60%, chardonnay 25%, meunier
Stylowy, bogaty, wielowarstwowy szampan
o zmysłowej strukturze, doskonałej długości
i rześkości. Wyborny przykład stylu Bollingera.
Gruszki, brioszki, crème brûlée, przyprawy,
orzechy. Pełny, zrównoważony o delikatnych
bąbelkach.

3

750

520

2006/07, Champagne AOC, Francja
Szczep: chardonnay
Absolutnie wyjątkowy, rozkoszny,
wielowarstwowy, wyborny i prestiżowy szampan
z najlepszych gron chardonnay i siedlisk Grand Cru.

1450

Wina różowe
Na kieliszki / 12,5 cl

Viña Esmeralda Rosado Torres
2019, Catalunya DO, Hiszpania

18

Viña Esmeralda Rosado Torres

99

2019, Catalunya DO, Hiszpania
Szczep: grenache
Lekkie, świeże, delikatne, eleganckie
i aromatyczne. Świetny przykład
niezobowiązującego śródziemnomorskiego rosé.
Subtelne nuty cytrusów, konfitury pomarańczowej,
róży, kwiatowe.

91 ROBERT PARKER

Sainte-Victoire Rosé
Domaine Houchart
2018/19, Côtes de Provence AOC, Francja
Szczepy: grenache, syrah, cinsault
Wyborne różowe wino z Prowansji o aromatach
porzeczek, malin, wiśni, melona i poziomek.
W ustach wytrawne, owocowe, bogate,
z orzeźwiającą kwasowością i długim finiszem.

4

150

Wina białe
Na kieliszki / 12,5 cl

Chardonnay J. Moreau & Fils

18

2018/19, Vin de Pays d’Oc, Francja

Chenin Blanc Pridelands

18

2019/20, Western Cape, RPA

Bianco di Custoza San Rustico

22

2019, Custoza DOC, Włochy

Grüner Veltliner
Barbara Öhlzelt

25

2019/20, Kamptal DAC, Austria

Baby Doll Sauvignon Blanc
Yealands Estate

26

2019/20, Marlborough, Nowa Zelandia

Cuvée Terrement Blanc
Château Puy-Servain

26

2019, Montravel AOC, Francja

Château des Arroucats

29

2018/19, Saint Croix du Mont AOC, Francja, słodkie

Riesling Stein Hirtz

34

2017/19, Alsace AOC, Francja

Chablis Tradition Dampt Frères

35

2018/19, Chablis AOC, Burgundia, Francja

Solaris Winnica Turnau
2019, Zachodniopomorskie, Polska

Chardonnay J. Moreau & Fils

Chenin Blanc Pridelands

99

2019/20, Western Cape, RPA
Szczep: chenin blanc
Rześkie, świeże, niezobowiązujące, łatwe
w odbiorze i aromatyczne wino o lekkiej budowie,
nutach cytrusów i dojrzałych jabłek.

Natureo Muscat 0% Torres

99

2019/20, Katalonia, Hiszpania
Szczep: muscat
Półwytrawne, aromatyczne i owocowe białe wino
bezalkoholowe 0% o nutach miodu, gruszek, liczi,
mandarynek, limonek i mineralnych.

Ayre Verdejo Verdeal

120

2019, Rueda DOC, Hiszpania
Szczep: verdejo
Świeże, bogate i złożone, ukazuje nuty limonki,
grapefruita, brzoskwini, gruszki, także głogu
i akacji. Dobra struktura, lekka mineralność,
doskonała kwasowość. Wspaniała i odświeżająca
ekspresja apelacji Rueda.

Bianco di Custoza San Rustico

37

99

2018/19, Vin de Pays d’Oc, Francja
Szczep: chardonnay
Intensywne o nutach cytrusów i dojrzałych
owoców. Krągłe, świeże, o długim owocowym
finiszu. Czyste, łatwe w odbiorze i wielce
przyjemne.

120

2019, Custoza DOC, Włochy.
Szczepy: trebbiano, garganega, tocai, bianca
fernanda, malvasia, riesling, pinot bianco,
chardonnay
Interesujący kupaż 8 szczepów z Veneto dający
aromatyczne, cytrusowe, orzeźwiające i lekkie
wino o delikatnej i schowanej kwasowości.

ECO

Crudo Catarratto/Zibibbo
Mare Magnum
2019/20, Terre Siciliane IGT, Włochy
Szczepy: muscat d’alexandrie, catarratto
Aromatyczny, świeży, owocowy kupaż z Sycylii
o nutach dojrzałych słodkich cytrusów, ananasów,
mango, białych kwiatów i limonek.

5

135

Wina białe
Grüner Veltliner
Barbara Öhlzelt

140

2019/20, Kamptal DAC, Austria
Szczep: grüner veltliner
Klasyczny grüner o aromatach gruszki, pigwy,
białego pieprzu, lekko kredowy. Soczyste jasne
śliwki, dojrzałe jabłka z odrobiną przypraw. Czysty
i odświeżający. Elegancki, mineralno-owocowy.

Baby Doll Sauvignon Blanc
Yealands Estate

3055 Chardonnay Jean Leon

145

2019/20, Marlborough, Nowa Zelandia
Szczep: sauvignon blanc
Ekspresyjne, eleganckie, czyste, orzeźwiające
i subtelnie mineralne sauvignon o nutach owoców
tropikalnych, agrestu, dyskretnej kwasowości
i długim finiszu.

Cuvée Terrement Blanc
Château Puy-Servain

145

150

Riesling Trocken Estate
Urlich Langguth

160

2018/19, Mosel, Niemcy
Szczep: riesling
Żywy, rześki, mineralny i wytrawny mozelski
riesling. Delikatne aromaty pigwy, melona,
jabłka i białych owoców. Wsparte odświeżającą
limonkowo-cytrynową kwasowością. Energiczny
i pełen animuszu.

Château des Arroucats
2018/19, Saint Croix du Mont AOC, Francja
Szczepy: semillon 80%, sauvignon
Słodkie i rozkoszne. Eleganckie, bogate, świeże,
o długim finiszu. Kupaż gron dotkniętych
zbawiennym botrytisem, czyli szlachetną pleśnią
z ciekawej apelacji naprzeciw Sauternes.

6

190

2016/17, Marlborough, Nowa Zelandia
Szczep: pinot gris
Bogate, krągłe, soczyste, pełne. Bukiet z nutami
pigwy, brzoskwini, gruszki, cytrusów, przypraw
korzennych, nugatu. Czyste i skoncentrowane,
rześkie i aromatyczne o długim i energicznym
finiszu.

92 BOB CAMPBELL MW

Sauvignon Blanc Province
Marlborough Astrolabe

160

190

2017/19, Alsace AOC, Francja
Szczep: riesling
Wyborny alzacki riesling o nutach dojrzałych
owoców jak gruszka, brzoskwinia, mango
i delikatnym aromacie głogu. Krągły, silny,
o odświeżającej kwasowości, subtelnie mineralnym
charakterze oraz długim, aromatycznym
i ekspresyjnym finiszu.

Pinot Gris Province Marlborough
Astrolabe

2019, Delle Venezie DOC, Włochy
Szczep: pinot grigio
Kwiatowe z ekspresyjnymi nutami brzoskwiń,
melonów oraz subtelnych przypraw. W ustach
dość bogate, świeże, z lekką nutą dymu i ukrytą
kwasowością.

175

2019/20, Penedès DO, Hiszpania
Szczep: chardonnay
Subtelne nuty owoców tropikalnych, białych
kwiatów, ziół i przypraw. Świeże na podniebieniu
z zaznaczoną kwasowością oraz długim
i eleganckim zakończeniem.

Riesling Stein Hirtz

2019, Montravel AOC, Francja
Szczepy: sauvignon blanc, sauvignon gris
Wyjątkowe i rzadkie cuvée sauvignon blanc i gris
z małej winnicy. Solidne, finezyjne o bogatym
bukiecie, doskonałej świeżości i złożoności
aromatów.

Pinot Grigio Tamburino Sardo

ECO

200

2018/19, Marlborough, Nowa Zelandia
Szczep: sauvignon blanc
Wzorcowe i wyśmienite sauvignon z Marlborough.
Energetyczne i napięte, o aromatach marakuji,
agrestu, zielonego pieprzu, pokrzywy, trawy
cytrynowej, nutach mineralnych.

Chablis Tradition Dampt Frères
2018/19, Chablis AOC, Burgundia, Francja
Szczep: chardonnay
Klasyczne, tradycyjne, czyste, orzeźwiające
i cytrynowe chardonnay z rodzinnej posiadłości
o mineralnej strukturze, niesamowitej harmonii
i odświeżającej końcówce.

200

Wina białe
91 JAMES SUCKLING

Traminer Winnica Jakubów

210

2019, Dolnośląskie, Polska
Szczep: gewürztraminer
Wytrawny, świeży, aromatyczny o nutach róży,
melona, brzoskwini, owoców egzotycznych, miodu.
Wyborna kwasowość, dobra struktura, świetna
równowaga, długa końcówka. Odświeżający
o subtelnie oleistej strukturze. Ręczne zbiory,
naturalne metody.

210

2018/19, Rias Baixas DO, Hiszpania
Szczep: albariño
Eleganckie, orzeźwiające albariño o nutach moreli,
nektarynki, mango i brzoskwini. Mineralne,
kwiatowe, rześkie, subtelne i aromatyczne.
Średniej budowy, czyste, bardzo świeże i żwawe
o finezyjnym finiszu.

Viña El Flako Hermanos Frias del Val

210

2017/18, Marlborough, Nowa Zelandia
Szczep: riesling
Soczysty, skoncentrowany, zrównoważony
i półwytrawny riesling z małej winnicy. Aromaty
kwiatów pomarańczy, limonki, owoców
tropikalnych, miodu, nuty tostowe z zaznaczoną
w tle mineralnością. Potężny i lekki zarazem.

2019, Zachodniopomorskie, Polska
Szczep: solaris
Aromaty cytryny, gruszki, brzoskwini i miodu
znajdują swoje odbicie w smaku, gdzie wyraźna
grejpfrutowa kwasowość równoważy się
z wytrawnością i dojrzałością. Solaris to intensywne
i charakterne wino o niezwykle stabilnej budowie
i długiej końcówce.

7

240

2017/18, Viré Clessé AOC, Burgundia, Francja,
Szczep: chardonnay
Ciekawy i soczysty biały burgund o odświeżających
aromatach grejpfruta, brzoskwini, ciasta
cytrynowego, miodu, orzechów. Dobra struktura,
zintegrowana kwasowość, mineralność i energiczny
finisz.

260

2018/19, Alto Adige DOC, Włochy
Szczep: gewürztraminer
Aromatyczny, wytrawny, świeży i intensywny
gewürztraminer o nutach dojrzałych moreli,
mirabelek, konfitury z róży, orientalnych przypraw.
Średniej budowy, owocowy, o soczystym i trwałym
finiszu. Wielce orzeźwiający.

Furmint Isten-Hegy Arvay

220

230

2018/19, Tamar Valley, Tasmania
Szczep: chardonnay
Owocowe, hojne chardonnay z dalekiej Tasmanii
o nutach zielonych jabłek, melona, także
przyjemnych i orzeźwiających aromatach cytrusów,
guajawy, brzoskwini, nektarynki i grejpfruta.
Rześka kwasowość utrzymuje w ryzach bogactwo
aromatów.

Gewürztraminer Alois Lageder

Cowslip Valley Riesling Babich Estate 220

230

2018, Collines Rhodaniennes IGP, Francja
Szczep: viognier
Fantastyczny przykład viognier. Bogaty, krągły,
kremowy, o wyrazistych nutach brzoskwini,
nektarynki, pomarańczy, mango, moreli,
aromatycznych białych kwiatów, delikatnie
miodowy, zrównoważony dzięki świeżej
kwasowości. Dojrzewał 8 miesięcy w beczkach
dębowych, 10% nowych.

Viré Clessé Domaine Chanson

2018, Rioja DOC, Hiszpania
Szczepy: malvasia, viura
Złożona, bogata i elegancka biała Rioja,
dojrzewająca w nowym dębie przez 6 miesięcy.
Potężna i miodowa. Bardzo aromatyczna, świeża
i silna, o intensywnym finiszu.

Solaris Winnica Turnau

Viognier Jeanne Gaillard

Pepik Chardonnay Josef Chromy

91 ROBERT PARKER

Albariño Pazo de Señorans

O VEGAN

2015, Tokaj, Węgry
Szczep: furmint
Dojrzałe brzoskwinie, gruszka, trawa cytrynowa,
miód, minerały, przyprawione szczyptą nut
dymnych. Pełne, hojne, aromatyczne, o bardzo
długim i fantastycznym finiszu. Dojrzewało
w dużych beczkach dębowych przez 18 miesięcy.
Wyborny furmint z małej parceli.

270

Wina białe
Pouilly Fumé Boisfleury
A Cailbourdin

96 BOB CAMPBELL MW

290

2018/19, Pouilly Fumé AOC, Francja
Szczep: sauvignon blanc
Ekspresyjne aromaty dojrzałych grapefruitów,
marakuji, agrestu, limonki, ziół wsparte niuansami
róży i szałwii. Długi, precyzyjny i mineralny finisz.
Świeże, czyste, zrównoważone i imponujące Pouilly
Fumé.

Santenay Blanc Les Terrasses
de Bievaux Justin Girardin

Taihoa Vineyard Sauvignon Blanc
Astrolabe

290

2016/18, Santenay AOC, Burgundia, Francja
Szczep: chardonnay
Mineralny, owocowy biały burgund o świetnej
strukturze i równowadze. Aromaty dojrzałych
brzoskwiń, moreli, cytryn, świeżych jabłek, ziół
z nutami dębowymi, waniliowymi, kremowymi.
Bogaty i orzechowy o długim finiszu. Dojrzewał
12 miesięcy w dębie francuskim.

Fransola Torres

340

2017/18, Kekerengu Coast, Marlborough, Nowa
Zelandia
Szczep: sauvignon blanc
Alternatywny, pierwszej klasy, delikatnie beczkowy
styl sauvignon. Aromaty marakuji, guawy, brioszki
razem z kredowym, mineralnym charakterem,
bogatą strukturą oraz długim hojnym finiszem.
Kompleksowy, elegancki i imponujący.

ECO

330

Castell d’Encus - SO2

360

2016, Costers del Segre DO, Hiszpania
Szczepy: sauvignon blanc, semillon
Wino naturalne powstałe bez użycia siarczynów,
starzone w beczkach dębowych przez 10
miesięcy. Aromaty brzoskwiń, pomarańczy,
jabłek z nutą maślaną. Kompleksowe, owocowe
o hedonistycznych nutach. Oleiste, świeże, hojne,
ciekawe, pełne niuansów o długim finiszu.

2018/19, Penedès DO, Hiszpania
Szczepy: sauvignon blanc
Wyselekcjonowane sauvignon o bogatym bukiecie
i zapachu owoców tropikalnych, odymionej
brzoskwini, mięty. Elegancki, długi i soczysty
finisz.

1ER CRU
GRAND CRU

Chablis Beauroy Dampt Frères

330

2018, Chablis 1er Cru AOC, Burgundia, Francja
Szczep: chardonnay
Świetne 1er cru z małej rodzinnej parceli.
Kompleksowe, o dobrej koncentracji, mineralne,
o aromatach soczystych białych owoców i długo
utrzymującym się finiszu.

Chablis Les Preuses Vignoble Dampt
2015/16, Chablis Grand Cru AOC, Francja
Szczep: chardonnay
Pełne i złożone. Krzemień, różowy grejpfrut,
nuty kwiatowe wznoszą to prężne i zwinne
Chablis Grand Cru. Wyraźne, obszerne, spójne
o dyskretnych nutach cytrusów i przypraw.
Eleganckie, wyrafinowane i finezyjne.

ECO

Puligny Montrachet Faiveley
Springvale Riesling Grosset
2017/18/20, Clare Valley, Australia
Szczep: riesling
Znakomity i niebywale skupiony, prawdziwy,
potężny i zwarty o aromatach soczystych limonek,
grejpfrutów i energicznej mineralności oraz długo
trwającym finiszu. Skoncentrowane nuty dojrzałych
cytrusów i egzotycznych owoców.

8

590

330

2017/18, Puligny Montrachet AOC, Burgundia,
Francja
Szczep: chardonnay
Imponujący biały burgund oferujący subtelne
i uwodzicielskie nuty cytrusów i owoców
egzotycznych, wsparte o nuty dębowe. Cytryny,
brzoskwinie, wanilia, toffi i świeży orzech laskowy.
Bogate Puligny o świetnej równowadze i mineralnej
strukturze. Harmonijne o wyjątkowych aromatach,
głębi i obfitości. Dojrzewało 15 miesięcy
w beczkach dębowych.

720

Wina białe
1ER CRU

Meursault 1er Cru Les Cras
Joseph Voillot
2016/17, Meursault 1er Cru AOC, Burgundia, Francja
Szczep: chardonnay
Eleganckie, wyjątkowe, wytworne i bogate,
o nutach orzechów laskowych, cytrusów,
brzoskwiń, kwiatów akacji, wanilii, także słonego
karmelu. Pięknie nakreślone o dużej głębii
i wytrwałości, także mineralności, która uwypukla
się wznosząc subtelnie burgunda. Bardzo długi,
rozkoszny finisz. Wybitne Meursault.

9

890

Wina czerwone
Na kieliszki / 12,5 cl

Cabernet Sauvignon Michel Laroche

18

2018/19, Vin de Pays d’Oc, Francja

La Vuelta Malbec Bodega La Rural

18

2019/20, Mendoza, Argentyna

Porto Ruby Offley 80 ml

18

Portugalia, słodkie

Caravan Durif Quarisa

24

2017/18, South Eastern Australia

Crudo Nero d’Avola/Cabernet Mare
Magnum

25

2019/20, Terre Siciliane IGT, Włochy

Lu’Li Appassite Masca del Tacco

27

2019, Puglia IGT, Włochy

Cruz Alta Reserve Pinot Noir

28

2019, Mendoza, Argentyna

Caldas Reserva Alves de Sousa

30

2017/18, Douro DOC, Portugalia

Cuvée Terrement Rouge
Château Puy-Servain

32

2016/17, Montravel AOC, Francja

Porto Passadouro LBV 80 ml

99

2018/19, Vin de Pays d’Oc, Francja
Szczep: cabernet sauvignon
Przyjemny cabernet o atrakcyjnych aromatach
świeżych czarnych porzeczek, malin, przypraw,
czekolady i subtelnych ziół. Soczysty i skupiony
o dobrej równowadze i owocowym finiszu.

La Vuelta Malbec Bodega La Rural

99

2019/20, Mendoza, Argentyna
Szczep: malbec
Wyborna owocowość, miękkie garbniki, lekka
budowa. Nuty czarnych porzeczek, borówek, wiśni,
kawy, przypraw korzennych. Solidne i przyjemne.

Natureo Garnacha Syrah 0% Torres

99

2019/20, Katalonia, Hiszpania
Szczepy: grenache, syrah
Bezalkoholowe i soczyście owocowe czerwone
o nutach malin, wiśni, aronii, granatów i wanilli,
dojrzewało w beczkach dębowych.

Caravan Durif Quarisa

130

2017/18, South Eastern Australia
Szczep: durif (petite sirah)
Skoncentrowany, soczyście owocowy, pełny
i bogaty przykład petite sirah. Aromaty śliwek,
słodkich borówek, wanilii, konfitury z jeżyn, ziół
i przypraw.

32

2010/12, Portugalia, słodkie

Rioja Reserva Gregorio Martinez

Cabernet Sauvignon Michel Laroche

36

ECO

2011/12, Rioja DOC, Hiszpania

Crudo Nero d’Avola/Cabernet
Mare Magnum

135

2019/20, Terre Siciliane IGT, Włochy
Szczepy: nero d’avola, cabernet sauvignon
Owocowy, średniej budowy, o schowanej
kwasowości, podkreślony subtelnym wpływem
dębu kupaż. Czarne porzeczki, wiśnie, śliwki,
lukrecja, przyprawy korzenne.

Copertino Rosso Rocca dei Mori
2015/16, Copertino DOC, Apulia, Włochy
Szczepy: negroamaro 70%, montepulciano
Wyraziste, owocowe i intensywne o aromatach
czarnych owoców, konfitury jagodowej,
intrygujących nutach cynamonu i suszonych fig.
Hojne, pełne, krągłe o doskonałej strukturze
oraz słodkich i smukłych taninach. Dojrzewało
6 miesięcy w dębie.

10

140

Wina czerwone
Monte Real Crianza Bodegas Riojanas 140
2017/18, Rioja DOC, Hiszpania
Szczep: tempranillo
Crianza o mocnym aromacie nowego
amerykańskiego dębu, wanilii, soczystych owoców
leśnych, morwy, malin i poziomek. Pieprzna,
owocowa, miękka z pikantnym akcentem na
finiszu.

Lu’Li Appassite Masca del Tacco

150

2019, Puglia IGT, Włochy
Szczepy: negroamaro, cabernet sauvignon, syrah
Intensywne, pełne, satysfakcjonujące o pewnej
słodyczy. Jagody, poziomki, aromatyczne zioła,
kwiaty, nuty eukaliptusa. Bardzo owocowe,
doskonale zrównoważone, kompleksowe, wytrwałe
o rozkosznym finiszu.

Cruz Alta Reserve Pinot Noir

Syrah La dernière vigne
Jeanne & Pierre Gaillard
150

Zorzal Malbec Gran Terroir

175

2018/19, Penedès DO, Hiszpania
Szczepy: merlot 70%, petit verdot
Aromaty świeżych i dojrzałych czerwonych owoców
z nutami czarnego pieprzu i przypraw. Intensywne
i jedwabiste o zrównoważonej kwasowości,
krągłych taninach i długim zakończeniu. Wyraziste
i subtelne.

2015/16, Colli Trevigiani IGT, Włochy
Szczep: merlot
Intensywne, mineralne o nutach soczystych
porzeczek, wiśni, czarnego pieprzu, lukrecji. Świeże
o jedwabistych taninach. Łagodne i aksamitne
dzięki dojrzewaniu w dużych beczkach dębowych
przez 18 miesięcy.

11

2017/18, Collines Rhodaniennes IGP, Francja
Szczep: syrah
Silny, żywiołowy, obfity i elegancki syrah z Doliny
Rodanu. Skoncentrowany o dużej głębi i dynamice,
naprężonej kwasowości, aromatyczności
przypraw, malin, śliwek, jeżyn, subtelnym
i komplementującym wpływie dębu (12 miesięcy
w beczkach).
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ECO

Merlot Falconera Conde
Loredan Gasparini

190

170

2017/18, Douro DOC, Portugalia
Szczep: touriga nacional
Intensywne aromaty ciemnych śliwek, wiśni,
fiołków, przypraw, delikatnie podkreślone poprzez
starzenie w dębie. Pełna, elegancka, niezwykle
czarująca touriga z Doliny Douro. Złożona,
owocowa, mineralna o długim finiszu.

3055 Merlot Jean Leon

185

2016/17, Montravel AOC, Francja
Szczepy: merlot 80%, cabernet franc
Znakomity kupaż merlot i cabernet ze starych
krzewów dojrzewający w dębie przez 12 miesięcy.
Aromaty czerwonych owoców i korzennych
przypraw. Wyraziste, subtelne jak i potężne
z gładkimi taninami i długim zakończeniem.

O VEGAN

2019, Mendoza, Argentyna
Szczep: pinot noir
Miękkie, żywe, soczyste i charakerne pinot
o aromatach wiśni, śliwek, malin, płatków róży.
Subtelne, eleganckie i aksamitne o kremowym
finiszu. Spędza 6 m-cy w beczkach dębowych.

Caldas Reserva Alves de Sousa

Cuvée Terrement Rouge
Château Puy-Servain

195

2017/18, Mendoza, Argentyna
Szczep: malbec
Pełny, silny, gęsty, wytworny i subtelny malbec
z winnicy w Gualtallary, dojrzewający 12 m-cy
w dębowych beczkach. Nuty jeżyn, borówek,
wanilli, dymne, ciemnej czekolady, świeżych fig,
wspaniale zaznaczona mineralność i jedwabiste
taniny.

CRU BOURGEOIS

Château Leboscq Médoc
180

2015/16, Médoc AOC, Francja
Szczepy: cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc
Klasyczny, średniej budowy Médoc o krągłych
taninach, dobrze zintegrowanym dębie (12
miesięcy) i delikatnym finiszu. Nuty czarnych
porzeczek, malin, czekolady, kakao i przypraw.
Subtelny o dobrej koncentracji.

205

Wina czerwone
Rioja Reserva Gregorio Martinez

210

2011/12, Rioja DOC, Hiszpania
Szczep: tempranillo
Doskonała Rioja Reserva, świeża, o słodkich
jedwabistych taninach i świetnej równowadze.
Nuty czerwonych i czarnych owoców (czereśni,
jeżyn, poziomek), także lukrecji, kwiatowe,
dębowe, przypraw orientalnych. Dojrzewała
24 miesiące w beczkach dębowych.

Morgon Domaine Chanson

230

2013/14, Morgon AOC, Francja
Szczep: gamay
Jedno z najsłynniejszych i wyjątkowych cru
Beaujolais. Intensywne aromaty dojrzałych
czerwonych owoców, lukrecji, przypraw.
Dobrze zbudowane i złożone. Głębokie i gęste
o zintegrowanych taninach i długim finiszu.

98 LUCA MARONI

Dornfelder Winnica Jakubów

210

2017/18, Dolnośląskie, Polska
Szczep: dornfelder
Dornfelder jest gęsty i soczysty owocem (wiśnia
z jeżyną, aronią), nutami pieprzu, gożdzików
i dymu oraz podbity jedwabistymi taninami i dobrą
kwasowością. Świetnie nakreślony o dobrej
strukturze, równowadze i długim finiszu. Dojrzewał
w beczkach dębowych.

Shimshon Gold Syrah

210

220

2016/17, Valpolicella Classico Superiore
Ripasso DOC, Włochy
Szczepy: corvina, rondinella, corvinione
Wyjątkowe i pełne w smaku, miękkie, bogate
w aromaty charakterystyczne dla najlepszych
Valpolicelli. Żywa kwasowość daje temu energię
i świeżość. Złożony bukiet dojrzałych, słodkich
owoców, przypraw, palonej kawy.

Pinotage Delheim
2016, Stellenbosh, RPA
Szczep: pinotage
Złożone, dość obfite pinotage o aromatach wiśni,
śliwek, malin, słodkich przypraw korzennych.
Zintegrowane taniny, subtelny wpływ dębu,
świetna równowaga. Eleganckie i lekkie
w końcówce. Dojrzewało w dębie francuskim
przez 14 miesięcy.

12

240

2015/16, Primitivo di Manduria DOC, Włochy
Szczep: primitivo
Li Filitti posiada olbrzymią siłę i koncentrację. Moc
soczystych borówek, dzikich jagód, porzeczek,
konfitur śliwkowych, wanilii, przypraw korzennych,
czekolady i espresso. Bogate, pełne, zawzięte,
soczyście owocowe, wielowarstwowe, o dużej
mocy i wytrwałości. Nadzwyczajne!

2017/18, Shimshon (Samson), Izrael
Szczep: syrah
Ciekawy syrah dojrzewający w dębie przez
12 miesięcy o aromatach soczystych wiśni,
poziomek, konfitury borówkowej, dojrzałych
śliwek, przypraw, ziół i czekolady. Soczyście
owocowy, o dobrej strukturze.

Gaso Valpolicella Ripasso
San Rustico

Li Filitti Primitivo di Manduria
Riserva Masca del Tacco

Sonoma County Cabernet Sauvignon
Louis M Martini
2015, Sonoma County, USA
Szczepy: cabernet sauvignon 89%, merlot,
cabernet franc
Bogaty, skoncentrowany, aromatyczny, pełen
owoców jeżyn, czarnych porzeczek, czereśni,
śliwek, słodkich ziół, wanilli, z nutami tytoniu
i espresso. Doskonała przejrzystość, tekstura, głębia
i koncentracja z atrakcyjnymi słodkimi nutami od
dębu (16 miesięcy).

Cuvée Alexandre Carménère Casa
Lapostolle

220

245

2018, Colchagua Valley, Chile
Szczep: carménère 85%, cabernet sauvignon
Doskonałe, wyrafinowane carménère z dodatkiem
cabernet o dużej sile i elegancji. Dojrzałe czarne
porzeczki, jeżyny, nuty ziołowe. Finisz długi
i satysfakcjonujący. Pełne, bogate i bardzo
poważne.

260

Wina czerwone
Mercurey Domaine Faiveley

92 WINE SPECTATOR

Pinot Noir Province Marlborough
Astrolabe

260

2016/17, Marlborough, Nowa Zelandia
Szczep: pinot noir
Bogaty, wyraźny i skoncentrowany pinot
z Marlborough. Pełen aromatów dojrzałych
czereśni, śliwek, soczystych wiśni, suszonych ziół,
przypraw, subtelnie dymny o smukłych taninach.
Kompleksowy, elegancki, dojrzały, pełen energii
i świetnie nakreślony.

Ritme Negre Acustic Celler

95 JAMES SUCKLING

270

2017/18, Priorat DOQ, Hiszpania
Szczepy: cariñena 70%, garnacha
Ritme powstaje dzięki selekcji najlepszych owoców
z bardzo wiekowych winnic w prestiżowym
Prioracie. Intensywne aromaty jeżyn, borówek,
wzniesione dzięki ożywczej mineralności
i kwiatowym niuansom. Jedwabiste, świeże,
żwawe i potężne.

Woodcutters Shiraz Torbreck

280

2018/19, Zachodniopomorskie, Polska
Szczepy: cabernet dorsa, c cantor, c cortis
Delikatnie dymny początek przeradza się w słodkie
aromaty czarnej jeżyny, porzeczki, aronii, także
papryki, pieprzu, kardamonu, cynamonu, wanilli
jak i subtelnej mięty. Cabernet dojrzewał 10
miesięcy w beczkach dębowych. Posiada dobrą
kwasowość, subtelne taniny i długą końcówkę.

2015, Margaret River, Australia
Szczepy: cabernet sauvignon 94%, petit verdot
Bogaty cabernet pełen dorzałych i soczystych
owoców leśnych, czarnej porzeczki, czekolady,
cynamonu, wanilii i ziół suszonych. Aromatyczny
o schowanych taninach. Obfity, szczodry,
elegancki i zrównoważony o długim finiszu. Bardzo
atrakcyjny.

13

340

2013/14, Haut Médoc AOC, Francja
Szczepy: cabernet sauvignon 48%, merlot 36%,
cabernet franc, petit verdot
Sénéjac jest krągłe, soczyste, zaskakująco czyste
i wyborne, oferuje ekspresyjny i złożony bukiet.
Słodkie czarne porzeczki, wiśnie, maliny, śliwki,
tymianek, przyprawy, tytoń i espresso. Precyzyjny
długi finisz o przepięknym aromatycznym
natężeniu. Eleganckie, jedwabiste i z wielką klasą
zrobione Haut Médoc.

O VEGAN
Saint Joseph Clos de Cuminalle
Pierre Gaillard
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Cabernet Sauvignon Xanadu

300

2016/17/18, Barossa Valley, Australia
Szczep: shiraz
Zmysłowy, bogaty, energiczny i wielowarstwowy
shiraz z Barossa o nutach soczystych śliwek,
borówek, wiśni, przypraw korzennych, kakao,
ciemnej czekolady i lukrecji. Pełny, także subtelny
o doskonałej równowadze i koncentracji owoców.
Fantastyczny.

Château Sénéjac

Cabernet Winnica Turnau

290

2017/18, Mercurey AOC, Burgundia, Francja
Szczep: pinot noir
Wyborne pinot noir z Burgundii. Uwalnia aromaty
świeżych czerwonych owoców, malin, porzeczek
i przypraw. Przyjemne, krągłe, o owocowym
ataku i jedwabistych taninach. Zrównoważone,
aromatyczne, uwiedzie fanów dobrych pinotów.

280

2017/18, Saint Joseph AOC, Francja
Szczep: syrah
Bogaty, skoncentrowany, wielowarstwowy,
o średnim ciele i nutach soczystych dojrzałych
owoców, mięsisty, delikatnie fiołkowy, ziołowy,
dymny i mineralny. Fantastyczny syrah z małej
winnicy w Dolinie Rodanu. Aromatyczny
i absolutnie przepyszny.

340

Wina czerwone
Barbár Heimann

360

2016/17, Szekszárd, Węgry
Szczepy: cabernet franc, merlot, tannat, kekfrankos
Barbár jest pełen energii, elegancji, siły i finezji.
Nuty czereśni, czarnych porzeczek, poziomek,
śliwek, ciemnej czekolady, papryki. Dojrzewał
15 miesięcy w beczkach dębowych. Smukły,
wyrafinowany, pełny, bogaty. Nowoczesny kupaż,
o dużej sile wyrazu, owocowy, charakterny,
ekspresyjny.

Amarone della Valpolicella
Classico San Rustico

Zinfandel East Bench Ridge
1ER CRU

Santenay 1er Cru Beauregard
Justin Girardin

370

2016/17, Santenay AOC, Burgundia, Francja
Szczep: pinot noir
Wyśmienity burgund o fantastycznym nosie
subtelnie dymnego pinota. Soczyste czarne
owoce mieszają się z czerwonymi. Nuty pieprzu,
suszonych ziół, minerałów. Smukły, dojrzały,
aromatyczny, skoncentrowany, soczysty,
o rozkosznej owocowości.

410

430

2012/14, Ribera del Duero DOC, Hiszpania
Szczep: tempranillo
Wyborna i szczodra Ribera ze starych 80 letnich
krzewów o nutach dojrzałych owoców (śliwki,
jagody), aromatach przypraw jak pieprz, cynamon,
wanilia, także trufli i minerałów. Pełna harmonii
reserva o długim i aromatycznym finiszu.
Dojrzewała w dębie przez 18 miesięcy.

Châteauneuf du Pape
Domaine de Nalys
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14

2016, Sonoma County, USA
Szczep: zinfandel
Pełny, silny, skoncentrowany, wielowarstwowy,
jedwabisty i finezyjny. Nuty wiśni, śliwek,
porzeczek, lukrecji, przypraw prowansalskich,
kakao, wanilii, dymne. 100% Zin z Dry Creek
Valley. Klasyk.

Lambuena Reserva

2016/17, Primitivo di Manduria DOC, Włochy
Szczep: primitivo
Bogate, półwytrawne, skoncentrowane primitivo
ze starych krzewów o intensywnych aromatach
konfitury wiśniowej, dojrzałych śliwek, kakao
i przyjemnych pikantnych nutach. Pełne, hojne,
obfite, harmonijne o słodkim finiszu. Dojrzewało 12
miesięcy w dębie.

2016/17, Saint-Julien AOC, Francja
Szczepy: cabernet sauvignon 56%, merlot
Imponujące, eleganckie i nadwyraz atrakcyjne
Saint Julien o aromatach wiśni, czarnej porzeczki,
borówki, suszonych ziół, wzbogacone dobrze
zintegrowanym nowym dębem. Ziemiste, mięsiste
i dymne. Dojrzałe, bogate, soczyste i bardzo
intensywne.

420
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IL Bacca Old Vine Primitivo Luccarelli 399

Château du Glana

420

2012/13, Amarone della Valpolicella Classico DOCG,
Włochy
Szczepy: corvina, rondinella, corvinone
Harmonijne, pełne, miękkie, aksamitne i wyborne
Amarone. Uwalnia nuty jeżyn, jagód, śliwek,
czekolady, tytoniu, cynamonu i mokki. Jest
gładkie o solidnych, skrytych taninach i jedwabistej
konsystencji.

2015/16, Châteauneuf du Pape AOC, Francja
Szczepy: grenache, syrah
Owocowe, aromatyczne, przejrzyste i czarujące
Châteauneuf o nutach malin, czereśni, lawendy,
oliwek, mineralnych. Czyste, o dobrej koncentracji
i sile owocu. Jedwabiste, o miękkich taninach
i przyjemnym finiszu.

430

Wina czerwone
94 ROBERT PARKER

Berardenga Chianti Classico
Riserva Felsina

95 DECANTER

440

2016/17, Chianti Classico Riserva DOCG, Włochy
Szczep: sangiovese
Intensywne i imponujące Chianti o perfumie
dojrzałych, słodkich czereśni, truskawek, granatów,
śliwek, egzotycznych przypraw, dzikich ziół,
migdałów, skóry, kwiatów i nutach mineralnych.
Dojrzewało 16 miesięcy w beczkach dębowych.
Ukazuje wielką elegancje, finezję i siłę.

450

480

2017/18, Bolgheri Superiore DOC, Toskania,
Włochy
Szczepy: cabernet sauvignon 50%, merlot,
cabernet franc, petit verdot
Obfite, atrakcyjne, pachnące wiśniami, czarnymi
jeżynami, porzeczkami, śliwkami, o ziemistych
i kwiatowych nutach fiołków, dziegciu,
przypraw, także kakao, minerałów i dębu. Pełne
o dobrej koncentracji, krągłe i bogate, lecz nie
przytłaczające. Dojrzewało przez 18 miesięcy
w nowym dębie francuskim.

Brunello di Montalcino
Castello Banfi
2014/15, Brunello di Montalcino DOCG, Włochy
Szczep: sangiovese
Zwarte, spójne, soczyste, bogate i wytworne
Brunello o aromatach malin, jeżyn, czereśni,
suszonych śliwek, czekolady, przypraw,
mineralnych. Poważne, ziemiste, zrównoważone,
smukłe, długie i rozgrzewające. Harmonijne,
jedwabiste i wyborne.

15

580

2000, Bekaa Valley, Liban
Szczepy: cabernet sauvignon, cinsault, carignan
Kultowe wino z Libanu, uznawane za jedne
z najlepszych czerwonych win świata. Aromaty
czarnych porzeczek, wiśni, fig, suszonych owoców,
ciemnej czekolady, lukrecji, ziół, wanilii. Wielka siła
i elegancja. Doskonała równowaga i długi finisz.

2010, Rioja DOC, Hiszpania
Szczepy: tempranillo 95%, graciano, garnacha
Gran Reserva dojrzewająca przez 4 lata w dębie
amerykańskim. Czysta, pełna o aromatach wiśnii,
soczystych czerwonych owoców, wanilii, trufli,
egzotycznych przypraw, gorzkiej czekolady, mokki
i bardzo długiej końcówce. Obfita, hojna i delikatna
zarazem, rzadki mariaż siły i wielkiej elegancji,
także harmonijna, skoncentrowana i złożona.

Sor Ugo Bolgheri Aia Vecchia

540

2013/14, Barolo DOCG, Włochy
Szczep: nebbiolo
Pełne, wyrafinowane i bogate. Wiśnie, dojrzałe
śliwki, mięta, czekolada, przyprawy wyróżniają się
od razu w bukiecie. Głębokie, soczyste, doskonale
zrównoważone, posiada wspaniałą harmonię i dużą
klasę.

Château Musar Red

94 ROBERT PARKER

Finca Iscorta Gran Reserva
Señorio de P. Peciña

Barolo Roggeri Ciabot Berton

Gevrey Chambertin Vieilles
Vignes Faiveley

590

2014/15/16, Gevrey Chambertin AOC, Burgundia,
Francja
Szczep: pinot noir
Uwodzicielskie Gevrey ze starych krzewów,
bogate w aromaty szlachetnych pinotów,
o nutach soczystych wiśni, malin, poziomek,
przypraw, delikatnego dębu. Krągłe, ekspresyjne,
miękkie o świetnej koncentracji, ukazuje subtelną
mineralność i znakomitą długość.

Volnay Vieilles Vignes
Joseph Voillot

690

2017/18, Volnay AOC, Burgundia, Francja
Szczep: pinot noir
Imponujący i elegancki burgund ze starych
krzewów pinot noir. Ewidentnie kompleksowe
i delikatne aromaty ziół, fiołków, zmieszane
z soczystymi czereśniami, malinami,
pomarańczami, nutami dymnymi i kakao. Czysty,
zmysłowy, o dużej klasie i pewnej oscentacji. Długi
finisz. Wspaniałe Volnay!

540

Pintia Vega Sicilia
2014/15, Toro DO, Hiszpania
Szczep: tinta de toro (tempranillo)
Pełne, intensywne i niezapomniane wino
o aromatach malin, czarnych porzeczek, jeżyn,
suszonych ziół, egzotycznych przypraw, minerałów,
tytoniu oraz gładkich garbnikach i rozkosznym
długim finiszu.

710

Wina czerwone
Marimar Estate Cristina Pinot Noir

810

2014/15, Russian River Valley AVA, Kalifornia, USA
Szczep: pinot noir
Uwydatnia bogaty, soczysty owoc o aromatach
czereśni, jeżyn, słodkich wiśni, nutach
goździków i pomarańczy. Wino o niebywałej
precyzji i finezji, bogate i obfite, niebywale
uwodzicielskie o doskonałej równowadze pomiędzy
dębem, owocem i schowaną kwasowością,
wyrafinowanymi taninami i wielce solidną
strukturą. Cristina to specjalna selekcja najlepszych
beczek i unikalny blend pinot noir z winnicy Don
Miguel.

Château Gloria Saint-Julien

Clos des Cortons Faiveley
Domaine Faiveley

810

2014/17, Saint-Julien AOC, Bordeaux, Francja
Szczepy: cabernet sauvignon 60-65%, merlot,
cabernet franc, petit verdot
Typowe i doskonałe Bordeaux z gminy Saint
Julien. Soczyste, gładkie i eleganckie. Potężne,
wysublimowane, owocowe (czarna porzeczka,
soczyste wiśnie), z nutami przypraw, ziół
i egzotycznym bogactwem aromatów.

Papillon Orin Swift

GRAND CRU

1500

2011, Corton AOC, Burgundia, Francja
Szczep: pinot noir
Grand cru i monopol z zasadzeniami sięgającymi
1936 roku. Piękno tego Corton uwidacznia się
natychmiast w aromacie, niezawodności i czystości
zapachu, smaku świeżych soczystych czereśni
i innych subtelnych wrażeniach. Delikatnie
pikantny, nieco zuchwały, wielowarstwowy,
ujmujący intelektualnie w zakamarkach jestestwa,
po prostu wielce uwodzicielski.

99 ROBERT PARKER

850

2017, Napa Valley, USA
Szczepy: cabernet sauvignon, cabernet franc,
petit verdot, malbec, merlot
Wielkie, hojne, bogate, skoncentrowane,
wielowarstwowe. Aromaty dojrzałych, soczystych
czarnych porzeczek, jeżyn, morwy, konfitury
śliwkowej, świeżej brioszki, czekolady, suszonych
ziół, przypraw indyjskich, wsparte nutami słodkiego
dębu. Dekadenckie, potężne, masywne a zarazem
delikatne i jedwabiste. Wyborne.

Runrig Torbreck

2700

2007/09, Barossa Valley, Australia
Szczep: shiraz
Ekscytujący, wyjątkowy, super skoncentrowany,
ciemny i esencjonalny shiraz. Obfity,
wielowarstwowy, pachnący fiołkami, borówkami,
pieprzny, z nutami anyżku, przypraw egzotycznych
i morwy. Wielki i potężny ze 120 – 160 letnich
krzewów! Biodynamiczny.

3ÈME CRU CLASSÉ
1ER GRAND CRU CLASSÉ B

Château Palmer
Château Beau-Séjour Bécot

1400

2014, Saint-Emilion GC AOC, Bordeaux, Francja
Szczepy: merlot 87%, cabernet sauvignon 9%,
cabernet franc 4%
Eleganckie i pełne Saint Emilion. Aromaty czarnych
porzeczek, wiśni, fig, kakao, ziemi, grafitu z nutą
dębu i wanilii w tle. Silne i zarazem stonowane
taniny, zrównoważona kwasowość i efektowny
finisz. Wspaniałe.

2009, Margaux AOC, Bordeaux, Francja
Szczepy: merlot 52%, cabernet sauvignon 41%,
petit verdot
Château Palmer 2009 to wyjątkowe i wybitne
wino w doskonałym roczniku. Fantastyczne,
rzadki mariaż bogactwa i siły. Potężne, masywne
i czarujące. Aromaty cassis, borówek, jeżyn z nutą
fiołków. Pełne, o fenomenalnej koncentracji, obfite
o słodkich taninach. Solidne i piękne. Rewelacyjne
i jedne z najlepszych Palmer (razem z 1961, 1966,
1970, 1989, 2000 i 2005).

ROCZNIKI MOGĄ ULEC ZMIANIE
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