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Viña Losar Tinto

czerwone, deserowe/ red, dessert

15 cl  8,- 75 cl  40,-
Vino de Mesa, Bodegas Victorianas, Hiszpania/
Spain
Szczep/Variety: Tempranillo
Półsłodkie. Pełne z wiśniową nutą./
Semi-sweet. Full with cherrie aroma.
Piękny, głęboki kolor i dojrzały, intensywny zapach z akcentami 
wiśni i czarnych porzeczek. W smaku zbalansowane, bogate, 
półsłodkie z miękkimi taninami. Znakomite do picia samo, również 
z twardymi serami lub czekoladowymi deserami. Dopełni swoim 
smakiem pikantne pasztety i potrawy z dziczyzny.

Lombardo Santa Messa Bianco

białe, deserowe/ white, dessert

15 cl  12,- 100 cl  80,-
I.G.T. Sicilia, Vino Liquoroso, Włochy/Italy
Szczep/Variety: Catarratto, Inzolia
Słodkie. Intensywne./
Sweet. Intensive.
Twórcą tego likierowego wina jest Carlo Pellegrino, jeden 
z najbardziej cenionych sycylijskich producentów. Długo 
dojrzewane w beczkach, charakteryzuje się pełnym i niezwykle 
miękkim smakiem z wyraźnie zaznaczoną słodyczą.

Classic Cabernet Sauvignon VSE 

czerwone/red

15 cl  9,- 75 cl  45,-
D.O. Aconcagua Valley, Viña San Esteban, Chile/Chile
Szczep/Variety: Cabernet Sauvignon
Wytrawne. Pełne i wyraziste./
Dry. Full and expressive.
Jasnorubinowy kolor z intensywnymi aromatami czerwonych 
i czarnych owoców. Wiśnie, jeżyny i śliwki mieszają się z 
delikatnymi niuansami przypraw. Znakomite wino, o dobrej 
strukturze i delikatnych taninach. Oddaje przyjemną równowagę 
owocowości i dębu wraz z długim zakończeniem. Polecane do 
serów, steków, pieczeni, makaronów, zapiekanek i potrawek.

Classic Chardonnay VSE

białe/white

15 cl  9,- 75 cl  45,-
D.O. Central Valley, Viña San Esteban, Chile/Chile 
Szczep/Variety: Chardonnay
Wytrawne. Tropikalne i lekkie./ 
Dry. Tropical and light.
Jasnozłoty kolor. Świeże aromaty cytrusów i owoców 
tropikalnych. Średnio zbudowane, z przyjemnym finiszem. 
Połączenie aromatów owocowych i średniego ciała sprawiają, że 
wino to doskonale pasuje do łososia lub kalmarów.

Viña Losar Blanco

białe, deserowe/ white, dessert

15 cl  8,- 75 cl  40,-
Vino de Mesa, Bodegas Victorianas, Hiszpania/
Spain
Szczep/Variety: Viura
Półsłodkie. Soczyście owocowe./
Semi-sweet. Juicy fruit.
Odświeżający bukiet, pełen zapachów owoców cytrusowych i 
białych kwiatów, bardzo charakterystyczny dla szczepu Viura. 
Bardzo uniwersalne wino, nadające się na wszelkie okazje. 
Aperitif, ryby i owoce morza. 

Rocca Antica Rosso

czerwone/red

15 cl  8,- 75 cl  40,-
I.G.T. Terre di Chieti, Włochy/Italy
Szczep/Variety: Sangiovese, Montepulciano
Półwytrawne. Pełne z miłym aromatem./
Semi-dry. Full with nice aroma.
Delikatne w aromacie z lekko zaznaczonym owocem wiśni.  
W ustach podobne – proste, ale przyjemne, delikatna kwasowość 
z lekko słodkim, owocowym finiszem. Do lekkich dań mięsnych.

Rocca Antica Bianco

białe/white

15 cl  8,- 75 cl  40,-
I.G.T. Terre di Chieti, Włochy/Italy
Szczep/Variety: Trebbiano, Chardonnay
Półwytrawne. Krągłe i przyjemne./
Semi-dry. Round and pleasant.
Subtelne i proste białe wino, z akcentami owocowo - kwiatowymi. 
Idealne jako aperitif, a także do ryb, sałat, lekkich dań i owoców 
morza.

WINA NA KIELISZKI  • wines by the glass WINA NA KIELISZKI • wines by the glass



Chemin de la Serre Rouge

czerwone/red

75 cl  45,-
I.G.P. Pays d’Herault
Szczep/Variety: Carignan
Delikatnie wytrawne. Pełne i intensywne./
Gently dry. Full and intense.
Wytworzone ze starej odmiany Carignan, typowej dla południa 
Francji. Bogaty zapach suszonych owoców, jagód i aromatów 
wanilii pobudza zmysły. Ten „południowy Francuz” jest płaski 
z miękkimi garbnikami. Idealnie komponuje się z grillowaną 
jagnięciną.

Chemin de la Serre Blanc

białe/white

75 cl  45,-
I.G.P. Côtes de Gascogne
Szczep/Variety: Colombard
Delikatnie wytrawne. Rześkie, spokojne./
Gently dry. Though, calm.
W barwie jasno żółte ze słomkowym refleksem. Nos typowy dla 
win szczepu Colombard czyli owoce i żółte cytrusowe landrynki. 
Najlepiej serwować schłodzone, na przykład jako aperitif.

Wina ekologiczne
Winiarstwo eko/ekologiczne – oznacza wino wytwarzane z winogron pochodzących z uprawy ekologicznej. We Francji określanej jako agriculture biologique (AB), 

a same wina jako vins bio, we Włoszech – vini biologici, analogicznie w Hiszpanii, Portugalii itd.
W największym skrócie oznacza to system uprawy winorośli, w którym wyklucza się stosowanie produktów syntezy chemicznej. Nie używa się więc 

nawozów sztucznych ani syntetycznych środków ochrony roślin. W winiarni nie stosuje się produktów pochodzenia zwierzęcego, ani surowców z roślin 
modyfikowanych genetycznie. Dozwolone jest natomiast używanie dwutlenku siarki, choć jego dawki są zazwyczaj znacznie niższe niż w winiarstwie 

„konwencjonalnym”.
Wina biodynamiczne są to w skrócie wina eko+. Wymagania winiarstwa biodynamicznego są znacznie surowsze niż w przypadku win bio. Zabronione 
jest używanie nie tylko wszelkich środków chemicznych, ale również produktów roślinnych z gospodarstw innych niż biodynamiczne. Gospodarstwa 
biodynamiczne są certyfikowane na przykład przez Ecocert w zakresie praktyk eko oraz dodatkowo przez takie organizacje jak Demeter czy Biodyvin.

WINA ORGANICZNE • Organic wines

FRANCJA  G A S KO N I A ,  L A N G W E D O C J A

F R A N C E  • Gascogne, Languedoc-Roussillon

FRANCJA - KOLEBKA WIN NAJWYŻSZEJ KLASY

Francuzi nie szukali w winiarstwie li tylko bachicznej 
przyjemności. Przez stulecia wykształcili niezawodne 
metody produkcji, zdefiniowali pojęcie terroir, 
wyselekcjonowali gros ważniejszych szczepów winorośli. 
Wrodzony hedonizm popychał ich do tworzenia 
wysublimowanej kuchni i win wielkiego formatu. 
Bordeaux, Chateauneuf, Burgundia, Champagne to 
archetypy i wciąż wzorce w swojej klasie. Współczesne 
francuskie wina są nie tylko eleganckie, nieprzesadzone  
i zachowujące lokalną tożsamość, ale szybciej gotowe do picia.

I.G.P. Pays 
d’Herault

I.G.P. Côtes de 
Gascogne

Senorio De Sarria Crianza

czerwone/red

75 cl  60,-
D.O. Navarra, Bodega de Sarria
Szczep/Variety: Cabernet Sauvignon, Graziano, 
Garnacha
Wytrawne, mocne. Świeże z korzennymi nutami./
Dry, strong. Fresh with spicy notes.
Piękny kolor czerwonych wiśni z fioletowym obrzeżem. Świeże, 
o dobrym balansie. Aromaty jeżyn, jagód i malin. Kwiatowe i 
korzenne nuty. Pasuje do wędzonego mięsa, wędzonek, gulaszu.

Valdemoreda Tinto

czerwone/red

75 cl  40,-
D.O.Ca. Rioja, Bodegas Valdemar
Szczep/Variety: Tempranillo
Delikatnie wytrawne. Owocowe./
Gently dry. Fruity.
Korzenne nuty z wanilia, dymem, kawa i cynamonem. Lekka 
jędrność i dobra kwasowość. Do picia samodzielnego. Uzupełni 
także smak serów, pasztetów i mięs.

WINA JAKOŚCIOWE • Quality wines

Bodegas Valdemar

Winnica od pięciu pokoleń zarządzana jest przez rodzinę 
Martinez Bujanda. Od ponad 125 lat skutecznie łączą 
poszanowanie tradycji z zaawansowanymi technologiami, 
które wdrażają w wytwórni położonej na obrzeżach miasta 
Logroño, stolicy Rioja. Bodegas Valdemar to obecnie 
jeden z nielicznych producentów w tym regionie, który do 
produkcji wina używa wyłącznie gron z własnych winnic. 
Szczególną cechą ich procesu winifikacji jest wydłużony 
czas przechowywania w beczkach crianzy, reservy i gran 

reservy. 

Obecnie Bodegas Valdemar to jeden z największych 
producentów wina w regionie Rioja - uprawy to łącznie 275 

hektarów.

Bodega de sarria

Bodega de Sarria znajduje sie w samym sercu Valdizarbe - 
regionu, który dzieki swojemu połozeniu oferuje idealne 
warunki do uprawy winorosli. Na powierzchni 160 hekta-
rów uprawiane sa Tempranillo, Graciano, Cabernet Sau-
vignon i Merlot, z których powstaja czerwone wina oraz 
Chardonnay, które jest podstawa w winach białych. W Bo-
dega de Sarria znajdziemy butelki z DO Navarra - tradycyj-
na linia Señorío de Sarria swietnie oddaje charakter apela-
cji, tak jak i limitowana edycja Viñedo butelkowana tylko w 

najlepszych rocznikach.

HISZPANIA  R I O J A ,  N A VA R R A

HISZPANIA - KRAJ WINA

To banalne stwierdzenie wcale nie czyniło z tego miejsca 
mekki dla koneserów win wysokiej klasy. Winorośl jest 
tutaj tak powszechna jak u nas zboże jednak przez całe 
lata poza wyjątkami produkowała morze średniej jakości 
niebutelkowanych win. Ostatnie lata to prawdziwy boom 
- renesans klasycznych regionów ze wspaniałymi winami 
najwyższej klasy, jak i powstawanie nowych regionów 
skutecznie rywalizujących z wyrobami z Chile czy Australii. 
Przyszłość Hiszpanii to z pewnością wina terroistyczne w 

typie francuskich Chateaux.

D.O.C Rioja

D.O. Navarra

S P A I N  • Rioja, Navarra



Quinta da Raza Vinho Verde Rose

różowe/rose

75 cl  45,-
D.O.C. Vinho Verde, Quinta da Raza
Szczep/Variety: Padeiro
Półwytrawne. Intensywny malinowy kolor./
Semi-dry. An intense raspberry color.
Wyjątkowe portugalskie różowe Vinho Verde o silnym zapachu 
leśnych owoców. Miękkie, wytrawne i bardzo orzeźwiające. 
Polecane jako aperitif, do lekkich dań, ryb, owoców morza, sałat.

PORTUGALIA - KRAINA WINA I SŁOŃCA

W ojczyźnie porto koneserzy znajdą mnóstwo znakomitych 
odmian tego wina. Zarówno nowoczesne winiarnie jak i 
te z tradycjami, ulokowane w malowniczym krajobrazie 
słonecznych wzgórz Portugalii, zapraszają gości na lampkę 
wybornego trunku.  Najbardziej znane na świecie jest wino 
porto (pochodzące z doliny Douro) oraz niezwykle trwałe 
wino madera. Z Portugalii pochodzi także m.in. vinho verde 
oraz wina regionalne, np. z Douro, Alentejo, Dão, Bairrada, a 

także wino moscatel (z okolic Setúbal i Favaios).

Quinta da Raza

Posiadłość należąca do rodziny Coelho od 1791 roku, 
a Dom Diogo - doskonałe Rosé - otrzymało nazwę od 
aktualnego właściciela zarządzającego winnicą - Diogo 
Coelho. Winnica położona jest w subregionie Colorico 
de Basto. To unikalne 40 hektarowe terroir położone 
jest na wysokości 250 m n.p.m. w dolinie rzeki Tamega. 
Ukształtowane przez delikatne zbocza, osłonięte od 
zachodu górami ograniczającymi wpływ wiatru znad 
Atlantyku, z jednoczesną dużą jak na ten region ekspozycją 
na słońce. Te niestandardowe dla regionu Vinho Verde 
warunki, powodują też mniejsze opady deszczu pozytywnie 
wpływając na winorośl. Wina od „Razy” są świeże, owocowe, 

i delikatnie musujące - szczególnie idealne na lato.

WINA JAKOŚCIOWE • Quality wines

PORTUGALIA  V I N H O  V E R D E

D.O.C. Vinho Verde

P O R T U G A L  • Vinho Verde

Tenuta Di Morzano Chianti Nonnonanni 
czerwone/red

75 cl  45,-
D.O.C.G. Chianti, Tenuta Di Morzano
Szczep/Variety: Sangiovese, Canaiolo, Trebiano, 
Malvasia
Delikatnie wytrawne. Dojrzałe i owocowe./
Gently dry. Ripe and fruity.
To Chianti: wino o genialnym rubinowo-czerwonym kolorze, nos 
charakteryzuje typowe zapachy purpurowego krzewu i małych 
czerwonych owoców Sangiovese. Młode i smaczne, w ustach 
świeże, zrównoważone i średnie ciało z nieagresywnymi tanina-
mi, zrównoważonymi odpowiednią kwasowością. Wino łatwe do 
picia, idealny towarzysz codziennych posiłków.

Terra Musa Pinot Grigio Classico

białe/white

75 cl  45,-
I.G.T. Veneto, Terra Musa
Szczep/Variety: Pinot Grigio
Delikatnie wytrawne. Naturalne i ekspresyjne./
Gently dry. Natural and expressive.
Pinot Grigio z winnicy Musaragno charakteryzuje się pełną, 
świetlistą barwą z wyczuwalnym orzechowo-migdałowym 
aromatem. Wino z podkreśloną ale nie dominującą kwasowością. 
Dobrze komponuje się z drobiem, rybami i lekkimi sałatkami.
Wyróżnione: International Organic Wine Award 2016 Silver Medal 
(2015)

WINA JAKOŚCIOWE • Quality wines

Terra musa

Pramaggiore to miasteczko we wschodniej części Veneto 
(Wenecji Euganejskiej). Tutaj w 1972 roku Dino Musaragno, 
przedsiębiorca budowlany, postanowił spełnić swoje 
marzenie, tj. założyć winnicę. Rozpoczął produkcję win 
na 20 hektarach, ale wkrótce powiększył areał o kolejne 10 
hektarów. Wyjątkowy rozwój winnicy był w dużej mierze 
efektem wrodzonej przedsiębiorczości Dino oraz jego wielkiej 
pasji do wina. Pasji, którą przejął również jego syn Moreno 
- odpowidzialny dzisiaj za zarządzanie posiadłością. Od 
kilku lat winnica intensyfikuje produkcję win organicznych. 

Całościowo wytwarza 250 000 butelek wina rocznie.

TenuTa di morzano

Winnica została założona w 1973 roku przez florenckiego 
architekta Luciano Mignolli. Posiadłość składa się z kilku 
nieruchomości przylegających do farmy Nonnonani oraz 
dołączonych parceli. Dzisiaj posiadaczką 41 hektarów 
ziemi jest córka Francesca, a zarządcą winnicy jest od 19 lat 
Giacomo Benucci, który odpowiada za rozwój agroturystyki 
(coraz chętniej odwiedzanej przez Polaków). W 2015 roku 

Robert Parker przyznał Chianti Emilio aż 90 punktów. 

WŁOCHY  W E N E C J A  E U G A N E J S K A , T O S K A N I A

I T A L Y  • Veneto, Toscano

WŁOCHY - PRAWDZIWY WINIARSKI KOLOS

Można tu spotkać tańsze od wody złej jakości wina dla 
masowego odbiorcy jak i warte swych wysokich cen winiarskie 
arcydzieła. Jednak współczesna konkurencja popycha ten 
kraj już tylko w jednym kierunku jakości opartej na lokalnej 

tożsamości.

Ogólny poziom win jest wysoki, ceny wciąż rozsądne  
a rozsławione marki nie tracą na popularności.

I.G.T Veneto

D.O.C.G. Chianti



In Situ Reserva Sauvignon Blanc

białe/white

75 cl  60,-
D.O. Aconcagua Valley, In Situ
Szczep/Variety: Sauvignon Blanc
Wytrawne. Cytrusowe nuty./
Dry. Citrus notes.
Blady kolor z zielonymi refleksami. Wyraźny zapach grejpfruta i 
cytryn z nutą ziołową. Świeża kwasowość z mineralną nutą.

WINA JAKOŚCIOWE • Quality wines

Wachtenburg Winzer Riesling Classic

białe/white

75 cl  55,-
Pfalz, Wachtenburg Winzer 
Szczep/Variety: Riesling
Delikatnie wytrawne. Intensywnie owocowe aromaty./
Gently dry. Intensely fruity aromas.
Harmonijna równowaga pomiędzy słodyczą i kwasowością. Wino 
lekkie i łagodne, a jednocześnie rześkie i aromatyczne. Do ryb, 
białych mięs, sałat.

NIEMCY  PA L A T Y N A T

WachTenBurg Winzer

W 1900 roku 53 winnice z Pfalz postanowiły połączyć się 
w jedną spółdzielnię, która w 1997 roku przekształciła się 
w winnicę Wachtenburg. Kilkanaście lat temu 21 winiarzy 
wyznaczyło sobie cel: „wysoka jakość win oraz uczciwe ceny” - i 
ta zasada jest przez nich przestrzegana do dzisiaj. Dzięki takiej 
idei oraz wielkiej pasji winnica Wachtenburg od wielu lat jest 
wyróżniana tytułem jeden z pięciu najlepszych winnic w Pfalz i 
jest jedną z najlepszych winnic w Niemczech. Produkcja to około  

3 000 000 butelek.

Pfalz

G E R M A N Y  • Pfalz

in siTu

Nazwa In Situ pochodząca od miejsca, gdzie znajdują się 
pozostałości po dawnej kulturze indian, symbolizuje trwające 
tu od stuleci przywiązanie do tradycji. Dlatego rodzina 
Vincente (VSE) zdecydowała się oznaczyć tą nazwą tylko wina 

jakościowe i eleganckie.

In Situ Reserva Carmenere

czerwone/red

75 cl  60,-
D.O. Aconcagua Valley, In Situ
Szczep/Variety: Carmenere
Wytrawne, tęgie. Nuty czekolady, wanilii i pieprzu./
Dry, sturdy. Notes of chocolade, vanilla and pepper.
Wino w kolorze intensywnej czerwieni. W nosie wyraźne aromaty 
czarnej porzeczki i śliwki, podbite nutami czarnych oliwek i 
pieprzu. Smak mocny i solidny, z miękkimi, dojrzałymi taninami. 
Leżakowane 12 m-cy (50% dąb amerykański, 50% dąb francuski). 
Wino daje czyste, wyraźne i długie zakończenie. Rekomendowane 
do czerwonego mięsa oraz pieczonej kaczki z żurawiną.

WINA JAKOŚCIOWE • Quality wines

CHILE  D O L I N A  A C O N C A G U A

D.O. Aconcagua Valley

C H I L E  • Valle de Aconcagua

NIEMCY - WYŚMIENITE TRUNKI NA DOBRYM GRUNCIE

Tam, gdzie wzrasta niemiecka winorośl, rozwija się coś 
szczególnego. Na urozmaiconych gruntach 13 obszarów 
uprawy winorośli szlachetne winogrona czują się jak w domu, 
od rześkiego Rieslinga po Spätburgundera o kwiatowej nucie. 
Rozpieszczane przez klimat typowe niemieckie lekkie wina 
o owocowym posmaku nabierają tu pełnej gracji, wdzięku i 

charakteru.

CHILE - MODA OSTATNICH LAT

Chilijskie wina cieszą się dziś niezwykłym powodzeniem. 
Przyjemne, łatwe w odbiorze stanowią doskonały wstęp dla 
przyszłych miłośników win. Jednak współczesne Chile to nie 
tylko morze łatwych, czystych, gotowych do picia trunków z 

najpopularniejszych szczepów.



Senorio De Sarria Reserva

czerwone/red

75 cl  80,-
D.O. Navarra, Bodega de Sarria
Szczep/Variety: Cabernet Sauvignon, Graziano
Wytrawne, zbudowane. Solidne o długim finiszu./
Dry, strong. Solid with a long finish.
Głęboka czerwień granatu. Aromat ciemnych owoców i wanilii. 
Pikantne nuty. Do czerwonego i grillowanego mięsa, dziczyzny.

NASZA REKOMENDACJA… • Our recommendation...

Bodega de sarria

„charakTerne Wina z naVarry”

Bodega de Sarria znajduje sie w samym sercu Valdizarbe - 
regionu, który dzieki swojemu połozeniu oferuje idealne 
warunki do uprawy winorosli. Na powierzchni 160 hektarów 
uprawiane sa Tempranillo, Graciano, Cabernet Sauvignon i 
Merlot, z których powstaja czerwone wina oraz Chardonnay, 
które jest podstawa w winach białych. W Bodega de Sarria 
znajdziemy butelki z DO Navarra - tradycyjna linia Señorío de 
Sarria swietnie oddaje charakter apelacji, tak jak i limitowana 

edycja Viñedo butelkowana tylko w najlepszych rocznikach.

Le Vigne di Sammarco Primitivo  
di Manduria

czerwone/red

75 cl  70,-
D.O.P. Primitivo di Manduria, Le Vigne di 
Sammarco
Szczep/Variety: Primitivo
Wytrawne, subtelne. Pełne i bogate./
Dry, subtle. Full and rich.
Czerwone wytrawne wino o ciemnorubinowej barwie z niuansami 
fioletu. W nosie wyczuwalne aromaty czerwonych owoców, 
porzeczek i śliwek z nutami korzennymi. W smaku wyraźny charakter 
owocowy. Dobra struktura i łagodne taniny przechodzące w delikatną 
słodycz. Polecane do wędlin, ciemnych mięs, dojrzewajacych serów, 
makaronów, dań mącznych.

le Vigne di sammarco

„z serca apulii”

Winnica założona w 1972 r pobliżu Cellino San Marco w sercu 
Apulii, aktualnie prowadzona jest przez kolejną generację 
rodziny Rizzello. Popularność Primitivo ale także Salice 
Salentino powoduje, że dzisiaj rzadko która restauracja 
pomija te pozycje w swojej ofercie. Na blisko 180 ha uprawiane 
są Primitivo, Negroamaro, Malvasia Nera i Bianca oraz 

Chardonnay.

NASZA REKOMENDACJA… • Our recommendation...

HISZPANIA  N A VA R R A

S P A I N  • Navarra

WŁOCHY  A P U L I A

I T A L Y  • Puglia



Henry Varnay Demi-Sec

75 cl  40,-
Vin Mousseux France, Francja/France
Szczep/Variety: Chardonnay
Półwytrawne. Owocowe i odświeżające./
Semi-dry. Fruity and refreshing.
Jasnożółty kolor i ciągły strumień drobnych pęcherzyków. W nosie 
aromat zielonego jabłka i melona. Na podniebieniu znajdziemy 
lekkie smaki owoców cytrusowych i jabłek. Świeża kwasowość 
tworzy lekkie zrównoważone wino, pasujące do wszystkich 
owoców morza, kremowych serów i wypieków.

WINA MUSUJĄCE JAKOŚCIOWE

Quality Sparkling Wines

henry Varnay

„ŚWieżoŚć z doliny loary”

Winnica Henry Varnay położona jest pomiędzy miastami 
Angers i Tours w Saumur nad Loarą. Produkowane metodą 
Charmat ze szczepów Chennin Blanc, Chardonnay oraz 
Ugni Blanc wina dojrzewają w słynnych piwnicach Tuffeau 

drążonych w wapiennych skałach Saumur.

BendiTa exTremadura

„Tradycje Winiarskiej iBerii”

Projekt stworzony, aby przybliżać tradycyjne smaki regionu 
Estremadura reszcie świata. W ofercie poza winami i cavas, 

znajdziemy także iberyjską szynkę, wędliny, czy oliwę.

canTine sgarzi

„ukierunkoWani na prosecco”

Luigi Sgarzi rozpoczynał dystrybucję swoich win wozem 
zaprzężonym w konie, a jego celem były tratorie w Bolonii i 
jej okolicach. Tak było w roku 1933, dziś „Cantine Sgarzi”, 
zlokalizowana obok Castel San Pietro Terme, sprzedaje 

wina do ponad 80 krajów na całym świecie.

Cava Finca La Pintada Semi-Seco

75 cl  50,-
D.O. Cava Extremadura, Bendita Extremadura, 
Hiszpania/Spain
Szczep/Variety: Macabeo, Parellada
Półsłodkie. Lekkie i orzeźwiające./
Semi-sweet. Light and refreshing.
Bardzo owocowe, z nutami owoców cytrusowych, zielonego jabłka, 
dojrzałej brzoskwini. W ustach dobrze zbudowane z przyjemnym 
„bąbelkami”. Znakomicie odświeżające. Polecane jako aperitif, 
a także do kremowych deserów, musów czekoladowych, tart i 
pastries.

Cantine Sgarzi Prosecco Perla Bianca

75 cl  60,-
D.O.C. Prosecco, Cantine Sgarzi, Włochy/Italy
Szczep/Variety: Glera
Wytrawne. Orzeźwiające i pełne./
Dry. Refreshing and full.
Jasno słomkowy kolor. W zapachu wyczuwalne jabłka i cytryny. 
Delikatne w smaku. Polecane jako aperitif oraz do ryb, sałatek, 
lekkich dań.
Wyróżnione: Mundus Vini 2014 – Silver medal, Mundus Vini 2012 
– Silver medal




