
WINO BIAŁE

Bianco  I.G.T. (Veneto)

Półwytrawne białe , delikatne wino stołowe lane z beczki.
Ma przyjemny, subtelny smak i owocowo-kwiatowy aromat.

100 ml        9,00 zł

500 ml      35,00 zł

Gran Spumante Valmarone (Veneto)

Białe, słodkie, musujące wino. Charakteryzuje się lekkim,
landrynkowym smakiem oraz kwiatowym zapachem.
Polecane jako wino deserowe do ciast, tortów i lodów.

750 ml        50,00 zł

Tai Bianco Casavecia I.G.T. Pavan (Veneto)

Półwytrawne białe wino o wyjątkowym bukiecie smakowym.
Wyczuwalny przyjemny zapach kwiatów polnych.
Doskonałe do ryb, dań z drobiu oraz owoców morza.

750 ml        69,00 zł

100 ml        12,00 zł

Białe wino delikatnie wytrawne, świeże, owocowe, harmonijne,
przyjemnie kwaskowate. Polecane do przekąsek, owoców morza
i dań z ryb, zup i makaronu. Doskonałe także jako aperitif.

Chardonnay Ca’ Stele  I.G.T. Reguta (Friuli) 100 ml        12,00 zł

750 ml        69,00 zł

Bacca del Merlo Ca’ del sette   (Veneto)

Pósłodkie, białe wino. Intensywny zapach kwiatów i owoców. 

Doskonale uzupelnienie do deserów i wszelkich slodkosci.
100 ml        12,00 zł

750 ml        69,00 zł

Prosecco Reguta (Friuli Venezia Giulia)

Białe, wytrawne, musujące wino 
o niepowtarzalnym, delikatnym smaku. Zapach przyjemny,
lekko słodkawy. Doskonałe jako aperitif.

750 ml        65,00 zł

Albana di Romagna DOCG
     Donna Sandra  (Emilia Romag.)

Białe, półsłodkie wino o jasnej barwie z ciepłym usposobieniem.
Ma delikatny smak i aromat zachwycające podniebienia.
Polecane jako wino do deserów.

100 ml        11,00 zł

750 ml        65,00 zł



WINO CZERWONE
Czerwone  I.G.T. (Veneto)

Półwytrawne czerwone , delikatne wino stołowe lane z beczki.
Ma przyjemny, subtelny smak i owocowo-kwiatowy aromat.

100 ml        9,00 zł

500 ml      35,00 zł

Czerwone, półsłodkie wino o intensywnym smaku.
Porywa nasze zmysły świeżym aromatem suszonych owoców.
Idealne do lekkich deserów.

Dolce Viola Cagnina  (Emilia Romagna) 100 ml        11,00 zł

750 ml        65,00 zł

Półwytrawne czerwone wino o smaku owoców wiśni,
maliny, porzeczki. Intensywny, długotrwały zapach.
Polecane do drobiu, przekąsek.

Merlot Casavecia I.G.T. Pavan (Veneto)

750 ml        69,00 zł

100 ml        12,00 zł

Cabernet Franc Ca’Stele D.O.C. Reguta (Friuli)

Czerwone wytrawne wino z miękkim charakterem, aromatem jeżyn
i czerwonej porzeczki.  Do tego woń trawy, posmak wiśni. Polecane do
pieczeni, duszonego mięsa i dziczyzny.

100 ml        12,00 zł

750 ml        69,00 zł

Półytrawne wino ze szczepu Merlot i Cabernet Sauvignon.  
Barwa czysta, ciemnoczerwona. W smaku głębokie, o zdecydowanej 
strukturze, dojrzałe i dobrze  zbilansowane. 
Doskonałe do potraw z grilla, pieczeni i serów.

Półwytrawne wino o żywym,  mocno czerwonym kolorze. 
Aromat zdecydowanie ciepły, choć łagodny. Smak owocowy, 
krągły jakby wydobyty z suchej I czystej ziemi górskiej,dodatkowo 
 harmonijny I taniczny. 

Stranero Ca’ del sette (Veneto)

100 ml        12,00 zł

750 ml        69,00 zł

Appassionante Ca’ del Sette   (Veneto)

750 ml        90,00 zł

Grzaniec Galicyjski  
       Wino deserowe wzbogacone  aromatyczną nutą  przypraw korzennych 
       ,pomarańczą  i gożdzików . Idealny na chłodne wieczory .

150 ml        15,00 zł


