Uroki Wina w Słońcu !

Novas Gran Reserva
Carmenere/CabSav, Emiliana,Colchagua,
Chile 2015

95,00

„Moc aromatyczności i charakteru wina z miejsca zwraca na siebie uwagę, dużo owoców,
szczególnie leśnych, czarna porzeczka i aronia, przyprawy, usta pełne, obfite, niezwykle
przyjemne, miękkie, wręcz eleganckie. Koncentracja na wyższym poziomie, struktura wina
podobnie, wszyscy którzy lubią coś bardziej zdecydowanego, z pazurem, z charakterem, kieliszki
w dłoń i do boju…!”

Primitivo, Amastuola,
Puglia,
Włochy 2014

95,00
18,00

“ „Niebywale apetyczne owoce śliwki i czereśni, podkreślone są nutą cynamonu i słodkiej
babcinej konfitury z jeżyn i morwy. Każdy łyk coraz bardziej wciąga. Ostatni czas pokazał, iż wielu
winiarzy bardzo dobrze zna ten szczep, wiele świątecznych skojarzeń przychodzi kiedy
degustujemy to wino.”

The Wishbone Shiraz,
Magpie Estate, Barossa Valley,
South Australia 2015

100,00

“ Dolina Barossa to źródło mocnych i strukturalnych win, nasz Shiraz bogaty i treściwy, sporo
soczystej czereśni, wędzonej śliwki, tymianku i rozmarynu. Każdy następny łyk przybliża nas
monumentalnej i urodziwej Australii. Kiedy mamy ochotę na cos znaczniej bardziej
zdecydowanego, charakternego, aromatycznego, The Wishbone spełni Twoje marzenie ”

Saint-Emilion Grand Cru
Château Saint-Lô,
Francja 2012

160,00

Owocowe aromaty, delikatne taniny. Wyczuwalne delikatne aromaty dymu i czekolady pomimo
18 miesięcy starzenia w beczce. Mineralna paleta smaków na podniebieniu daje poczucie
eleganckiej świeżości. Świetnie komponuje się z serami i czekoladowymi deserami.

Château Leboscq
Médoc
Francja 2012

120,00

Owocowe aromaty, mięsiste taniny. Wino obfite na podniebieniu z aromatami czerwonych
owoców.
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Bąble:
Emiliana Sparkling Brut,
Emiliana, Casablanca,
Chile NV

120,00

“Delikatny bąbel, elegancja stylu, ekspresja owoców. Szampańskie szczepy, Chardonnay i
Pinot Noir w wydaniu wytrawnej ekologii chilijskiej, orzeźwiająca moc, cytrusy, papaja,
ananas, gdzieś w tle wybija się skórka chleba. Wizja porywa w gronie najbliższych,
podczas celebracji tych jedynych momentów, …chwilo trwaj! Kocham Ciebie Życie!

Biel:
Adobe Reserva Chardonnay,
Emiliana, Casablanca,
Chile 2016

85,00
17,00

“Chardonnay to królowa wszelkich łączeń kulinarnych, to Ona narzuca rytm i spełnia
marzenia, tu podróżuję w stronę tropików, ananasa, melona, soczystego grejpfruta,
zrównoważone z długą i przyjemna końcówką… . Praktyczna w każdym momencie naszej
letniej podróży… .”

Adobe Reserva Gewurztraminer,
Emiliana, Rapel,
Chile 2016


85,00

“Słodycz owocu, urok kwiatów, radość tropików, aromaty lokalnej kuchni, wszystko to co
kojarzy nam się z podróżami po dalekiej Azji jest nam znane. Gewurztraminer idealnie
uzupełnia ten obrazek, mamy jaśmin, płatki róży i soczysty owoc słodkiego liczi, a
wszystko uzupełnione kremową konstrukcją przynoszącą w podarunku spełnienie w
ustach. Rozkosz Azji na wyciągnięcie ręki…!”
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Vinho Verde Branco,
Ventozela, Minho,
Portugalia 2016 

80,00
16,00

„Lekkie, owocowe i niezwykle orzeźwiające wino, pasujące idealnie zarówno jako aperitif
jak i kompan dla poszukujących w winie nieco więcej przyjemnej słodyczy brzoskwiń i
gruszek. Jego delikatna struktura niesie ze sobą delikatny naturalny bąbelek, który w
połączeniu z soczystością wina poprawia humor i uzależnia. Czysta radość ze słonecznych
wakacji!”

Pinot Grigio, Le Due Torri,
Friuli Venezia Giulia,
Włochy 2015

80,00

“Klasyczne, wytrawne Pinot Grigio z północy Włoch. Uwodzi subtelną wonią kwiatów
akacji i moreli, pozostawiając w smaku dużo cytrusowej lekkości i radości. Bardzo szybko
zaspokaja zmysły i wprowadza w błogi nastrój lekkoducha. Więcej Słońca!”

Satellite Sauvignon Blanc,
Spy Valley, Marlborough,
Nowa Zelandia 2016

95,00
18,00

“Nowa Zelandia wyrywa naszą wyobraźnie ku bajkowej krainie, ku spełnieniu wszelkich
pragnień… . Tak tu właśnie jest, siła ekspresji soczystości, mango, orient, czarna
porzeczka, agrest i słońce, napełnione letnimi skojarzeniami, a zakończone żywiołową
końcówką, szaleństwo dla zmysłów… . Pragnę wsiąść w samolot oderwać się od
rzeczywistości… .”
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Czerwień:
Merlot, Le Due Torri,
Friuli Venezia Giulia,
Włochy 2014

80,00
16,00

„Dzięki lekkiej bryzie znad morza egejskiego i alpejskim przedgórzom, ten zupełnie powszechny i
rozpoznawalny na całym świecie szczep nabiera nowego charakteru. Znajdziesz w nim dojrzałe
owoce śliwek, leśne jagody, borówkę amerykańską, a jak wejdziesz głębiej to uważaj na jeżyny
bo kują jak diabli.”

Etnico organic wine,
D. O. Valle del Rapel,
Chile 2013

80,00

Etnico Emiliana Red Blend to wino o czerwono-rubinowej barwie. Wino jest wielowymiarowe
dzięki trzem intensywnym i aromatycznym szczepom z których zostało zrobione: Cabernet
Sauvignon, Merlot i Syrah. W jego smaku i zapachu doszukamy się czarnej porzeczki i pieprzu.
Całość dopełnia lekka pikanteria wyczuwalna szczególnie w długim, przyjemnym finiszu.

Adobe Reserva Cabernet Sauvignon,
Emiliana, Central,
Chile 2015

80,00
16,00

„Urocza wizja czerwonej i czarnej porzeczki, podparta nutami czekolady, przypraw i czarnego
pieprzu. Emiliana postarała się, aby ten Cab Sav mile zaskoczył wszystkich szukających soczystej
przygody, choć tez z charakterem, już przy pierwszym smakowym kontakcie. Wieczorna kolacja
gdzieś nad brzegiem wody…”

Malbec, Manos Negras,
Mendoza,
Argentyna 201

120,00

“Szczep Malbec to ikona argentyńskiego winiarstwa, intensywny i głęboki rubinowy kolor
podkreśla charakter, w nosie lekko pikantne, trochę pieprzu, śliwki, przypraw oraz wybijająca się
mocno obecność owoców leśnych. Podniebienie ukazuje prawdziwy styl tego wina, pełne i
prężne, subtelne, ale też z pazurem. Kiedy szukamy wsparcia podczas podróży po Ameryce
Południowej dla ambitnych wizji kulinarnych mięs czerwonych, to ten przyjaciel będzie
najlepszym wyborem. Vamos Amigos!!!
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