karta
win

Wszystkie nasze wina
dostępne na kieliszki,
z zachowaniem najwyższych
standardów przechowywania
i serwisu.

Wina musujace
,
Contarini Prosecco Treviso Brut
DOC Treviso, Veneto, Włochy
100% Glera

Wino przepełnione serpentynami bąbelków, kolor
jasnosłomkowy. W nosie wyraźnie wyczuwalne nuty słodko
pachnących kwiatów glicynii. Podniebienie delikatne
przywodzące na myśl koktajl owocowy. Wino powstałe na skutek
naturalnej fermentacji.
Doskonałe jako aperitif, a także do ryb i owoców morza.

79 zł / 750 ml

18 zł / 100 ml

Parató Cava Brut

DO Cava, Penedès, Hiszpania
38% Macabeo, 29% Xarel·lo, 18% Parellada, 15% Chardonnay
Jasnosłomkowy kolor ze złotym przebłyskiem, delikatne i trwałe
bąbelki. Aromaty owocowe – gruszka, jabłko i banan, lekko
kwiatowe, wyczuć można zapach ściętej trawy i anyżu. W ustach
delikatne musowanie, dominujące cytrusy, długi smak
z wyczuwalną nutą śmietanową z odrobiną drożdżowego ciasta.
Świetnie sprawdza się jako aperitif, a także dodatek do
przystawek, sałatek i innych lekkich posiłków.

115 zł / 750 ml

22 zł / 100 ml

Frey-Sohler Crémant d’Alsace Riesling Brut
AOC Alsace, Francja

Wino musujące o pastelowożółtej barwie. Wyrazista mineralność
w nosie, pełna delikatności i cytrusowych odcieni. W ustach łatwo
rozpoznajemy charakterystykę szczepu: przyjemna kwasowość,
elegancja, subtelne i trwałe bąbelki, w smaku grejpfrut miesza się
z jabłkiem.
Doskonałe jako aperitif, a także partner do dań rybnych, sałatek
i truskawek.

115 zł / 750 ml

22 zł / 100 ml

Wina białe
Sabadie Blanc
Vin de France

Białe wino kupażowane o świeżym i smakowitym wyrazie.
Wyczuwalne aromaty białych owoców, w ustach pełne,
wytrawne i orzeźwiające.
Znakomity akompaniament do ryb owoców morza i sałat.

55 zł / 750 ml

16 zł / 150 ml

12 zł / 100 ml

Face to Face Verdejo
VTCYL Hiszpania

Jasny, słomkowy kolor szczepu Verdejo niesie intensywny nos
o nutach ananasa, banana, cytryny i grapefruita.
Świetnie komponuje się z rybami, owocami morza i ryżem.

55 zł / 750 ml

26 zł / 350 ml

16 zł / 150 ml

12 zł / 100 ml

Katherine Hills Chardonnay
South Eastern Australia

Jasny, słomkowy kolor z zielonkawymi reﬂeksami. Aromaty
ananasa i cytrusów połączone z nutką zielonego jabłka.
Doskonale zaokrąglone wino z naturalną kwasowością oraz
średnią końcówką.
Doskonały partner do dań rybnych i sałatek.

60 zł / 750 ml

18 zł / 150 ml

14 zł / 100 ml

Cesari Pinot Grigio delle Venezie
IGT Venezie, Włochy

Jasnosłomkowy kolor. Bukiet świeży, owocowo-kwiatowy.
Na podniebieniu świeże i intensywne. W smaku harmonijne,
dobrze wyważone z wyraźnym posmakiem owocowym.
Doskonałe jako aperitif, do przystawek, potraw na bazie ryb
i owoców morza.

75 zł / 750 ml

18 zł / 150 ml

14 zł / 100 ml

Wina białe
Cape Atlantic Sauvignon Blanc
WO Western Cape, RPA

W nosie wyczuwalne aromaty tropikalnych owoców, agrestu,
białej gruszki i trawy. Wino posiada dość wysoką kwasowość,
natomiast na podniebieniu dobrze wyczuwalne owocowe smaki.
Wino na każdą okazję, dobrze sprawdza się w połączeniach
z owocami morza oraz daniami z drobiu.

75 zł / 750 ml

18 zł / 150 ml

14 zł / 100 ml

Weingut Koegler Riesling Halbtrocken
Qba Rheingau, Niemcy

Wino o jasnosłomkowym kolorze, z żółtymi reﬂeksami.
W zapachu wyczuwalne owoce cytrusowe. Na języku lekko
pikantne, z owocowym charakterem i typową kwasowością
dla Rieslinga.
Delikatnie wytrawne, świetnie komponuje się zarówno z mięsem
jak i potrawami makaronowymi czy warzywami.

90 zł / 750 ml

24 zł / 150 ml

18 zł / 100 ml

Floriography Blooming White

Western Cape, RPA
51% Bukettraube, 17% Muscat, 16% Riesling, 16% Gewurztraminer
Eksplozja aromatów i smaków. Nuty moreli, kwiatów tak
charakterystyczne dla gron Muscat’a. Na podniebieniu dobrze
zbalansowane, z delikatną słodyczą oraz świeżą kwasowością.
Doskonałe jako aperitif, ale także jako partner do potraw kuchni
fusion, słodkich curry, sushi lub Foie Gras.

90 zł / 750 ml

24 zł / 150 ml

18 zł / 100 ml

.

Wino rózowe
Cesari Bardolino Chiaretto

DOC Bardolino Classico, Włochy
50% Corvina, 25% Rondinella, 20% Molinara, 5% Negrara
Wino intensywnie różowe, wytrawne, aksamitne i orzeźwiające
o kwiatowo-owocowym zapachu. Wyczuwalne smaki wiśni
i truskawki.
Bardzo uniwersalne, szczególnie polecane jest do białych mięs
i ryb.

75 zł / 750 ml

18 zł / 150 ml

14 zł / 100 ml

Wina czerwone
Sabadie Rouge
Vin de France

Czerwone wino wytrawne o bardzo owocowym charakterze.
Kupaż czerwonych szczepów dający wino świeże i wyraziste,
krągłe i pełne. Uwaga! - niewielka butelka, a wielka przyjemność!
Znakomite do serów, mięs, makaronów i zapiekanek.

55 zł / 750 ml

16 zł / 150 ml

12 zł / 100 ml

Face to Face Tempranillo
VTCYL Hiszpania

Wino o głębokim, wiśniowym kolorze. W nosie aromaty
czerwonych, dojrzałych owoców maliny i czarnej porzeczki.
Dobrze zbudowane, harmonijne i owocowe.
Doskonale pasuje do czerwonych mięs, drobiu i dziczyzny.

55 zł / 750 ml

26 zł / 350 ml

16 zł / 150 ml

12 zł / 100 ml

Wina czerwone
Katherine Hills Shiraz
South Eastern Australia

Ciemnowiśniowe z ﬁoletowymi reﬂeksami. Mieszanka aromatów
owoców leśnych z odrobiną śliwek i nutką lukrecji. W smaku
dominują owoce leśne, czekolada i przyprawy.
Zakończone długo trwającymi, delikatnymi taninami.
Doskonały partner do dań z baraniny.

60 zł / 750 ml

18 zł / 150 ml

14 zł / 100 ml

LMV Tempranillo
DOCa Rioja, Hiszpania

Wino o wiśniowym kolorze. W bukiecie przewaga czerwonych
owoców przywodzących na myśl kwiatowe aromaty. Podniebienie
o długiej, delikatnej końcówce.
Doskonale komponuje się z daniami z białego mięsa, drobiu,
pastą i średnio dojrzałymi serami.

75 zł / 750 ml

18 zł / 150 ml

14 zł / 100 ml

Cesari Bardolino Classico

DOC Bardolino Classico, Włochy
60% Corvina, 25% Molinara-Negrara-Rossignola, 15% Rondinella
Wino w kolorze jasnej rubinowej czerwieni. Bukiet owocowy
z nutami ﬁołków. Smak miękki, owocowy i harmonijny.
Pasuje do pierwszych dań, białych mięs i dojrzewających serów.

75 zł / 750 ml

18 zł / 150 ml

14 zł / 100 ml

Cape Atlantic Merlot
WO Western Cape, RPA

W zapachu wyczuwalne czerwone owoce, w tym śliwki.
Wino o średniej budowie, w smaku owocowe o dojrzałych
taninach. Delikatny gładki ﬁnisz.
Wino na każdą okazję, szczególnie polecane do cielęciny.

75 zł / 750 ml

18 zł / 150 ml

14 zł / 100 ml

Wina czerwone
Floriography Blooming Red

Western Cape, RPA
70% Shiraz, 10% Cinsault, 8% Mourvedre, 7% Grenache, 5% Viognier
Aromaty owoców, w szczególności dojrzałych śliwek, malin
oraz czarnej czekolady i niuansów dymnych. Na podniebieniu
soczyste taniny.
Wino na każdą okazję.

75 zł / 750 ml

18 zł / 150 ml

14 zł / 100 ml

Balbás Barrica

DO Ribera del Duero, Hiszpania
100% Tempranillo
Wino starzone przez 4 m-ce w beczkach z amerykańskiego dębu.
Aromaty owocowe, przebijają się nuty świeżych owoców, malin,
truskawek, jeżyn oraz delikatne tony wanilii. Na podniebieniu
cieliste, wyraźnie wyczuwalne leśne owoce. Wino żywe,
posiadające subtelne taniny, przyjemne w smaku,
posiadające długi ﬁnisz.
Podawać z czerwonymi mięsami i dojrzałymi serami.

100 zł / 750 ml

24 zł / 150 ml

18 zł / 100 ml

Cesari Valpolicella Classico
DOCG Valpolicella Classico, Włochy
75% Corvina, 25% Rondinella

Intensywna rubinowa czerwień z bursztynowym akcentem.
Nos świeży i owocowy z nutami czerwonych owoców.
Smak aksamitnie wytrawny, zrównoważony i długi.
Ujmujące taniny.
Doskonale komponuje się z większością potraw na bazie mięs
głównie pieczonych i duszonych, znakomite do serów
i czekolady.

105 zł / 750 ml

30 zł / 150 ml

20 zł / 100 ml

Preignes Prestige Cabernet Sauvignon
IGP Pays d’Oc, Francja

Piękny ciemnorubinowy kolor, nos bogaty i złożony. Wyczuwalne
drzewne nuty z odrobiną wanilii i owoców w zalewie, szczypta
przypraw i żywiczny akcent. W ustach potężnie zbudowane,
pełne i bogate w taniny.
Wino poważne i dostojne do pieczonych mięs, serów i długich
rozmów.

105 zł / 750 ml

30 zł / 150 ml

20 zł / 100 ml

Wina czerwone
Tomero Malbec

Finca los Álamos, Mendoza, Argentyna
Wino o rubinowym kolorze z ﬁoletowym przebłyskiem. Tworzone
w beczkach z dębu francuskiego przez 8 miesięcy, następne
6 miesięcy układane w butelkach. Pełne przyprawowych
i owocowych aromatów przetykanych zapachem skóry. W ustach
aksamitne, bogate w smaki miękkich, ciemnych owoców
z dominacją śliwki.
Partner dań mięsnych, serów dojrzewających i gorzkiej czekolady.

120 zł / 750 ml

30 zł / 150 ml

20 zł / 100 ml

Kono Pinot Noir

Marlborough , Nowa Zelandia
Ciemnorubinowy kolor. Aromaty wiśni, śliwki oraz delikatne nuty
dzikich ziół. Na podniebieniu wyczuwalne smaki dojrzałych
czerwonych i czarnych owoców, przypraw oraz posmak
francuskiego dębu z niuansami suszonych ziół. Ten trunek
ukazuje nam zbalansowane smaki, wyraﬁnowane i jedwabiste
taniny które prowadzą nas do długiej i eleganckiej końcówki.
Wino doskonale pasuje do dziczyzny, tuńczyka i miękkich serów.

150 zł / 750 ml

36 zł / 150 ml

24 zł / 100 ml

Primitivo di Manduria Li Janni

DOP Primitivo di Manduria, Apulia, Włochy
Wino o barwie przejrzystej i nasyconej czerwieni. Nos przenika
aromat wiśni i czerwonej pomarańczy zmieszanej z nutą jałowca,
goździków i pieprzu. W ustach elegancja łączy się z przyjemną
taniną, szczyptą mięty i liścia laurowego. Wino zrównoważone ze
świeżą końcówką oraz zapachami lukrecji i czerwonych owoców.
Znakomite do makaronów, grillowanych mięs, duszonych warzyw
i serów.

150 zł / 750 ml

36 zł / 150 ml

24 zł / 100 ml

Beresford McLaren Vale Shiraz
McLaren Vale, Australia

W każdej butelce wina Beresford uchwycone zostały nie tylko
prawdziwe, różnorodne ekspresje ale przede wszystkim
ponadczasowa elegancja, niesamowita zawiłość i unikalny
charakter McLaren Vale. Ciemnowiśniowa czerwień z obwódką
głębokiej purpury. W bukiecie nutka malin i mocnej kawy
z aromatami ciemnej czekolady.
Doskonale komponuje się z wołowiną ze szpinakiem.

180 zł / 750 ml

45 zł / 150 ml

30 zł / 100 ml

Wino deserowe
Palacio de Bornos Semi Dulce
DO Rueda, Hiszpania
100% Sauvignon Blanc

Wino w jasnosłomkowym kolorze. Bardzo aromatyczne z wyraźnie
wyczuwalnymi nutami wawrzynu, tropikalnych owoców i nutką
miodu. Orzeźwiające i słodkie, z doskonale zachowaną
równowagą pomiędzy słodyczą a kwasowością.
Doskonałe jako aperitif. Pasuje do każdego rodzaju serów
i deserów.

90 zł / 500 ml

24 zł / 100 ml

Wychodząc zapytaj kelnera
o swoje ulubione wino
i zabierz je ze sobą do domu.

Wina dostarcza:

www.willawin.pl
Wina zawierają siarczyny

