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Jasnożółty kolor z odcieniami zieleni, w nosie

aromaty jabłek antonówek, gruszek i typowej dla

Veltlinera ostrości. W ustach Lois 2015 prezentuje

się raczej jako wino pełne i owocowe,

zbalansowane delikatną kwasowością. Pozostawia

długi, cytrusowy finisz. Doskonałe jako aperitif, do

sałatek, przystawek, sznycla wiedeńskiego i dań

warzywnych.

LOIS Gruner Veltliner

Rocznik: 2015

Pochodzenie: Austria

Producent: Loimer

Apelacja: Kamptal i Dolna Austria, Qba

Kolor: białe

Szczepy: Gruner Veltliner

Alkohol: 12%

Cukier: 2,2 g/L

Pojemność: 750 ml

Wino biodynamiczne, ekologiczne, wegańskie

AUSTRIA

Kolor jasnożółty, w nosie bardzo świeże i rześkie

aromaty brzoskwini, kwitnącej wiśni i bzu. W

ustach wino jest wspaniale odświeżające,

równocześnie będąc gęstym i kremowym. De facto

to lekkie, łatwe do picia wino jest bogate w smaki

gruszek, dojrzałych brzoskwiń i moreli, ale

doskonale zbalansowane odświeżającą

kwasowością. Najlepiej podawać je do serów,

wędzonego pstrąga i sushi.

LENZ Riesling

Rocznik: 2015

Pochodzenie: Austria

Producent: Loimer

Apelacja: Kamptal i Dolna Austria

Kolor: białe

Szczepy: Riesling

Alkohol 12%

Cukier: 8,4 g/L

Pojemność: 750 ml

Wino biodynamiczne, ekologiczne, wegańskie

W nosie dojrzałe czerwone jabłko i brzoskwinia,

wino sprawia wrażenie bardzo dojrzałego i

ułożonego. W ustach jest mocno owocowe i lekko

pikantne, dużego ciała i delikatnej tekstury. Wino

posiada bardzo mocny i trwały finisz, który

zawdzięczamy leżakowaniu części wina „sur lie”, a

części w dużych akacjowych beczkach. Nadaje się

do dekantacji i może poleżeć do 2025 roku.

Podawać do przystawek, białego mięsa i kuchni

wegetariańskiej.

Langenlois Loiserberg DAC Gruner Veltliner 

Rocznik: 2015

Pochodzenie: Austria

Producent: Loimer

Apelacja: Kamptal DAC, Langenlois 

Loiserberg

Kolor: białe

Szczepy: Gruner Veltliner

Alkohol 13%

Cukier: 1,3 g/L

Pojemność: 750 ml

Wino biodynamiczne, ekologiczne, wegańskie
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Zapach tego wina jest przepięknie czysty, o

aromatach świeżej białej brzoskwini i moreli. W

ustach paleta jest rześka, owocowa i niezbyt

ciężka. Lekka ziołowość wspomagana

kwasowością i bardzo czystym, świeżym owocem.

To wino z pojedynczej winnicy leżakuje przez 6

miesięcy na drożdżach „sur lie”, nadając mu

złożoności, elegancji i charakteru. Doskonałe do

ryb, kuchni azjatyckiej i risotto z prawdziwkami.

Może leżakować do 2025 roku.

Langenlois Loiserberg DAC Riesling 

Rocznik: 2015

Pochodzenie: Austria

Producent: Loimer

Apelacja: Kamptal DAC, Langenlois

Loiserberg

Kolor: białe

Szczepy: Riesling

Alkohol 13%

Cukier: 4,7 g/L

Pojemność: 750 ml

Wino biodynamiczne, ekologiczne, wegańskie

AUSTRIA

W nosie zapach żółtych jabłek, dodatkowo

delikatny aromat dymu. Smak jest raczej pikantny i

mocny, z odrobiną mineralności i żółtych śliwek.

Ten rocznik jest raczej delikatny, ale równocześnie

długi i mocny. Winnica Spiegel w 2014 roku dała

wino wyjątkowo lekkie, ale nęcące swoją elegancją

i siłą. Leżakuje przez 9 miesięcy „sur lie” z czego 3

miesiące w dużych beczkach. Możną pić teraz lub

trzymać do 2024 roku. Doskonałe pasuje z białym

mięsem, sałatami z sosami i zapiekanką

warzywno-mięsną.

Langenlois Spiegel QWT Gruner Veltliner 

Rocznik: 2014

Pochodzenie: Austria

Producent: Loimer

Apelacja: Kamptal DAC, Langenlois Spiegel

Kolor: białe

Szczepy: Gruner Veltliner

Alkohol 12,5%

Cukier: 1,6 g/L

Pojemność: 750 ml

Wino biodynamiczne, ekologiczne, wegańskie

Przepiękny aromat floralny z

cytrynową/limonkową nutą, wzbogacony

brzoskwinią i morelą. W ustach wyczuwalna, ale

lekko senna kwasowość, z duża ilością tekstury,

dojrzałej limonki i cytrusów. Wino pełne,

wymagające i dające satysfakcję. Bardzo długi

finisz zawdzięczamy 10 miesiącom leżakowania

„sur lie”. Jest za dobre żeby podawać je z

jedzeniem, ale jeśli już trzeba to z cielęciną (w tym

pieczoną), rybami albo delikatnymi serami. Wino

można trzymać nawet do 2043 roku! Koniecznie

zdekantować.

Zobing Heiligenstein QWT Reserve Riesling 

Rocznik: 2013

Pochodzenie: Austria

Producent: Loimer

Apelacja: Kamptal DAC Reserve, Zobing

Heiligenstein

Kolor: białe

Szczepy: Riesling

Alkohol 13,5%

Cukier: 1,6 g/L

Pojemność: 750 ml

Wino biodynamiczne, ekologiczne, wegańskie
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Wino eksperymentalne, macerowane przez około 

4 tygodni, następnie leżakowane na drożdżach 

„sur lie” przez kolejne 16 miesięcy.  Kolor 

przezroczysty czerwono pomarańczowy. 

Niesamowity nos w tym Traminerze pozwala nam 

poczuć pęki róży, gałkę muszkatołową, skórkę 

pomarańczy, dojrzałe owoce i przyprawy. 

Wypełnia każde miejsce w ustach i pozostaje przez 

dłuższą chwilę. Bardzo delikatne taniny dodają 

strukturę, która powoduje, że wino chce się żuć. 

Długie i bardzo konkretne. Podawać z kuchnią 

azjatycka, serami i daniami z grilla. Może 

leżakować w piwniczce nawet do 2035 roku. 

Achtung! Traminer Alte Reben 

Rocznik: 2014

Pochodzenie: Austria

Producent: Loimer

Apelacja: 

Kolor: białe

Szczepy: Traminer

Alkohol 12,5%

Cukier: 1,7 g/L

Pojemność: 750 ml

Wino biodynamiczne, ekologiczne, wegańskie, macerowane 

AUSTRIA

W nos uderza nas chmura żółtej papryki, białej

brzoskwini i bzu. W ustach żywe i świeże, ze

smakami cytrusów i agrestu. Bardzo czyste dzięki

delikatnej ale odświeżającej kwasowości. Wino

leżakuje przez 5 miesięcy „sur lie” nadając mu

złożoność i elegancję. Podawać z lekkimi, letnimi

potrawami, warzywami i szparagami.

Sudsteiermark Sauvignon Blanc 

Rocznik: 2015

Pochodzenie: Austria

Producent: Sattlerhof

Apelacja: Południowa Styria, Austria

Kolor: białe

Szczepy: Sauvignon Blanc

Alkohol: 12%

Cukier: 1,3 g/L

Wino biodynamiczne, ekologiczne, wegańskie
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Wino z bardzo żywą kwasowością i dobrą budową.

Równocześnie pozostaje czyste i skoncentrowane

z łagodnymi nutami dębu, mineralności i

przypraw. Bardzo dużo dojrzałej czereśni i

odrobina aromatu krowiej skóry. Wino posiada

długi owocowy finisz. Podawać w temperaturze

16-18 ° C.

Butchers Block Malbec

Rocznik: 2014

Pochodzenie: Argentyna

Region: Mendoza

Kolor: czerwone

Szczep: Malbec

Zawartość alko.: 13,5%

Wytrawność: Wytrawne 

Charakter: Treściwe i skoncentrowane 

Pojemność: 750 ml

Dobrze wyważone, bogate wino o smakach świeżej wiśni, malin i jeżyny

ARGENTYNA

Wino ma głęboki czerwony kolor. Nos o aromacie

jeżyn i lukrecji z nutami tłuczonego czarnego

pieprzu i eukaliptusa. Na języku rozwija się bardzo

bogato, przyprawy i dojrzałe ciemne owoce –

czereśnia i ciemna śliwka. Dodatkowo zaokrąglone

miękkimi taninami, które pozwalają wyczuć długi

owocowy finisz.

Butchers Block Shiraz

Rocznik: 2013

Pochodzenie: Australia

Region: Coonawarra

Kolor: czerwone

Szczep: Shiraz

Wytrawność: Wytrawne 

Charakter: Treściwe i skoncentrowane 

Pojemność: 750 ml

Zawartość alko.: 13,5%

Podawać w temperaturze 16-18 ° C

O aromacie jeżyn i lukrecji z nutami tłuczonego czarnego pieprzu i eukaliptusa

Wino koloru jasnożółtego z delikatnymi, zielonymi

refleksami. W nosie przewodzi, jego elegancki

świeży charakter, o aromatach grejpfruta, gruszki,

kwiatów i owoców tropikalnych, takich jak ananas.

Jest to wino eleganckie, żywe, o świeżym,

orzeźwiającym charakterze. Doskonałe z drobiu,

ryb i owoców morza.

Sol del Oro Chardonnay

Rocznik: 2014

Pochodzenie: Chile

Region: Central Valle

Kolor: białe

Szczep: Chardonnay

Wytrawność: Wytrawne 

Charakter: Treściwe i skoncentrowane 

Pojemność: 750 ml

Zawartość alko.: 13%

Podawać schłodzone 9-11 ° C

Wino eleganckie, żywe, o świeżym, orzeźwiającym charakterze

AUSTRALIA

CHILE
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Wino jasnożółtego koloru. Posiada intensywny

aromat cytrusów z nutami ziół i delikatnym

dotykiem mineralności. Na podniebieniu,

doskonała naturalna kwasowość tworzy balans

pomiędzy delikatną strukturą, a czystym

wykończeniem. Odrobina pokrzywy i agrestu.

Doskonałe z drobiu, ryb i owoców morza.

Sol del Oro Sauvignon Blanc

Rocznik: 2015

Pochodzenie: Chile

Region: Central Valle

Kolor: białe

Szczep: Sauvignon Blanc

Wytrawność: Wytrawne 

Charakter: Treściwe i skoncentrowane 

Pojemność: 750 ml

Zawartość alko.: 12,5%

Podawać schłodzone 9-11 ° C dla pełni 

smaku

Aromat cytrusów z nutami ziół i delikatnym dotykiem mineralności

W nosie, pierwszym wrażeniem jest ostrość,

następnie aromaty czarnej porzeczki i dojrzałych

jeżyn z lekką nutką mięty. Wino jest mocne i żywe,

z dobrą strukturą i pikantnymi taninami. Miętowy

akcent ciągnie się przez długi finisz rozbudowując

skalę i głębię doznań. Doskonałe do mięs z grilla i

steków, dania meksykańskie, chili con carne,

burrito. Hamburger i falafel.

Sol del Oro Cabernet Sauvignon

Rocznik: 2013

Pochodzenie: Chile

Region: Central Valle

Kolor: czerwone

Szczep: Cabernet Sauvignon

Wytrawność: Wytrawne 

Charakter: Treściwe i skoncentrowane 

Pojemność: 750 ml

Zawartość alko.: 13,5%

Podawać w temperaturze 16-18 ° C dla 

pełni smaku

Mocne i żywe, z dobrą strukturą i pikantnymi taninami

Wino pachnie świeżymi czerwonymi owocami,

takimi jak wiśnie, porzeczki i śliwki. Z natury

delikatne i eleganckie. Miękkie taniny i niska

kwasowość powodują, że jest to bardzo

przyjemne wino zarówno do picia solo jak i

jedzenia. Do drobiu, tatara i grillowanych ryb.

Sol del Oro Merlot

Rocznik: 2014

Pochodzenie: Chile

Kolor: czerwone

Region: Central Valle

Szczep: Merlot

Wytrawność: Wytrawne 

Charakter: Treściwe i skoncentrowane 

Pojemność: 750 ml

Zawartość alko.: 13%

Z natury delikatne i eleganckie

CHILE
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Żywe, jasne, o żółtawo zielonym kolorze i

delikatnych aromatach owoców cytrusowych z

delikatnie słonawą mineralnością. Na języku wino

otwiera się smakami świeżych cytrusowych

owoców, zielonych jabłek i limonki. Obecne są

charakterystyczne smaki agrestu i białej porzeczki.

Doskonałe do ryb i sałatek.

La Batisse Sauvignon Blanc

Rocznik: 2014

Pochodzenie: Francja

Kolor: białe

Region: 

Szczep: Sauvignon Blanc

Wytrawność: Wytrawne 

Charakter: Treściwe i skoncentrowane 

Pojemność: 750 ml

Zawartość alko.: 12%

Podawać schłodzone w temperaturze 9-11 ° C.

Doskonałe do ryb i sałatek

Wino purpurowym kolorze i znakomitym,

rozbudowanym nosie, złożonym z czerwonych

owoców: truskawki, maliny i świeże jagody.

Na podniebieniu, czuć truskawki i porzeczki, a

także delikatne nuty ciemnego orzecha i

czekolady. Bardzo harmonijne i doskonale

zrównoważone wino.

Podawać w temperaturze 16-18 ° C.

La Batisse Merlot

Rocznik: 2014

Pochodzenie: Francja

Kolor: czerwone

Region: 

Szczep: Merlot

Wytrawność: Wytrawne 

Charakter: Treściwe i skoncentrowane 

Pojemność: 750 ml

Zawartość alko.: 12,5%

Harmonijne i doskonale zrównoważone wino

FRANCJA
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Wino reprezentuje wszystko co typowe dla

Marlborough Sauvignon Blanc.

Wspaniała intensywność smaków i aromatów, w

szczególności mnóstwo nut ananasa, agrestu i

czarnego bzu z lekkimi nutami pokrzywy i

przeciągającym się cytrusowym wykończeniem.

Najlepiej smakuje z pieczonymi owocami morza,

wiosennymi warzywami i sałatkami.

2 Luc Sauvignon Blanc

Rocznik: 2013

Pochodzenie: Nowa Zelandia

Kolor: białe

Region: Marlborough

Szczep: Sauvignon Blanc

Wytrawność: Wytrawne 

Charakter: Treściwe i skoncentrowane 

Pojemność: 750 ml

Zawartość alko.: 12,5%

Podawać schłodzone do 9-11 ° C.

Wspaniała intensywność smaków i aromatów

Pierwsze skrzypce grają owoce śliwki i czarnej

wiśni, dodatkowo aromaty anyżu i przypraw.

Pieprz, ziemia i skóra. Do tego płatki róży i fiołki.

Niezbyt ciężkie, delikatne i dojrzałe taniny

zapewniają jedwabistą i okrągłą strukturę wina.

Bogate i zrównoważone, doskonały okaz Nowej

Zelandii. Do picia solo jak i z mięsem, makaronem

lub innym pełnym smaku daniem.

2 Luc Pinot Noir

Rocznik: 2013

Pochodzenie: Nowa Zelandia

Kolor: czerwone

Region: Marlborough

Szczep: Pinot Noir

Wytrawność: Wytrawne 

Charakter: Treściwe i skoncentrowane 

Pojemność: 750 ml

Zawartość alko.: 13%

Podawać w temperaturze 16-18 ° C

Bogate i zrównoważone, doskonały okaz Nowej Zelandii
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Jasnożółta barwa wina. W nosie dużo kwiatowych

aromatów z nutami świeżych owoców, które

zachęcają do spożycia. Żywy i zrównoważony

smak nie pozostawia wątpliwości, że ta viura to

świetny kompan na upale dni.

Vina Temprana White

Rocznik: 2014

Pochodzenie: Hiszpania

Producent: Bodegas Aragonesas

Kolor: białe

Region: Zaragoza

Szczep: viura

Charakter: wytrawne

Pojemność: 750 ml

Zawartość alk.: 12,5%

Temperatura podawania: 8 st. C

Żywy i zrównoważony smak

W nosie wyraźny charakter starych krzewów

Garnachy, charakteryzujący się wysoką

intensywnością, o aromatach kwiatowych,

dojrzałych czerwonych owoców i porzeczki. W

samu miękkie i bardzo okrągłe.

Vina Temprana Garnacha

Rocznik: 2013

Pochodzenie: Hiszpania

Producent: Bodegas Aragonesas

Kolor: czerwone

Region: Zaragoza

Szczep: garnacha

Charakter: wytrawne

Pojemność: 750 ml

Zawartość alk.: 13%

Temperatura podawania: 16 st. C

W samu miękkie i bardzo okrągłe

Intensywny kolor czerwonej wiśni z fioletowymi

refleksami. W nosie i ustach wysoka intensywność

i wyraźny charakter, które nadają winu bardzo

miły i delikatny smak z bardzo długim posmakiem

czarnych i czerwonych owoców.

Vina Temprana Tempranillo

Rocznik: 2014

Pochodzenie: Hiszpania

Producent: Aragonesas

Region: Zaragoza

Kolor: czerwone

Szczep: Tempranillo

Wytrawność: Wytrawne

Pojemność: 750 ml

Zawartość alk.: 13,5%

Temperatura podawania: 17 st. C

Wysoka intensywność i wyraźny charakter
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Intensywny czerwony rubinowy kolor z pięknymi

ceglastymi refleksami. Gładkie i kompleksowe w

zapachu. W ustach mocno waniliowe ze smakiem

świeżych, ciemnych owoców. Dobrze komponuje

się z jagnięcina, potrawami BBQ, z opartymi na

warzywach zapiekankami lub dojrzałymi serami.

To pięcioletnie wino doskonale nadaje się do

prostego obiadu jak i codziennej degustacji.

Calle Real Reserva

Rocznik: 2011

Pochodzenie: Hiszpania

Producent: Bodegas Navarro Lopez

Apelacja: Reserva, D.O. Valdepeñas

Region: Valdepeñas

Kolor: czerwone

Szczep: Tempranillo

Wytrawność: Wytrawne

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 13%

Temperatura podawania: 16-18 st. C

W ustach mocno waniliowe ze smakiem świeżych, ciemnych owoców

Jasnożółty kolor z zielonymi refleksami. W nosie

aromaty białych owoców (gruszka i jabłko) z

ziołowymi podtekstami. Na podniebieniu

szczególnie wyczuwalne owoce i kwiaty z

odświeżająco mineralnym, kwaskowatym smaku.

Idealny połączenie do zup, ryb, wędlin, przekąsek i

lekkich przystawek.

Calle Real Cosecha

Rocznik: 2014

Pochodzenie: Hiszpania

Producent: Bodegas Navarro Lopez

Apelacja: Cosecha, D.O. Valdepeñas

Region: Valdepeñas

Kolor: białe

Szczep: Verdejo

Wytrawność: Wytrawne

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 11,5%

Temperatura podawania: 7-9 st. C

Na podniebieniu szczególnie wyczuwalne owoce i kwiaty

Bardzo rzadko spotykany szczep Godello, z

którego zrobiona jest Pomarańczowa Republika,

daje nam wino bardzo pełne i duże, niemal

czerwone. W nosie i ustach możemy wyczuć

gruszkę, morelę i brzoskwinię. Unikalną strukturę i

bardzo mocny kręgosłup tego wina zawdzięczamy

trzymaniu go przez pięć miesięcy „Sobre Lias”

czyli na osadzie z drożdży. Wyprodukowano tylko

12000 butelek, więc jest to niespotykana okazja

do spróbowania czegoś innego zanim zniknie z

półek.

The Orange Republic

Rocznik: 2015

Pochodzenie: Hiszpania

Producent: Casa Rojo

Kolor: białe

Region: D.O. Valdeorras

Szczep: Godello

Charakter: Wytrawne

Pojemność: 750 ml

Zawartość alk.: 14%

Temperatura podawania: 10 st. C

Wyprodukowano tylko 12000 butelek
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Winnice są położone w „O Rosal” Pontevedra.

Wyjątkowa lokalizacja otoczone przez Rias

Pontevedra, Arosa i rzekę Umia. Winnice są

prowadzone na specjalnych tarasach. Gleba na

nich jest piaszczysta, ale bogata w materię

organiczną, co przekłada się na ekspresywność

wina. Delikatny żółty kolor z pięknymi

zielonkawymi odcieniami. Aromaty ziołowe,

cytrusowe z wyraźnym zapachem jabłka, dojrzałej

gruszki, mirabelki i brzoskwini. Świeże i owocowe

w ustach. Zbalansowana kwasowość. Okrągłe i

bardzo długie.

Nagrody:

- Najlepsze jakość do ceny Albariño Gilbert & 

Galliard France 2014

- Najlepsze białe wino z Hiszpanii Asia Wine 

Awards

- Złoty medal Mundus Vini 2014

- Wielkie srebro  (IWC) 2014

LA MARIMORENA

Rocznik: 2014

Pochodzenie: Hiszpania

Producent: Casa Rojo

Apelacja: D.O.P. Rias Baixas.

Kolor: Białe

Szczep: Albariño.

Wytrawność: Wytrawne

Charakter: Świeże i owocowe

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 12,5%

Viti/vini: 

Ręczne zbiory, 3 miesiące starzone w butelce

Świeże i owocowe w ustach

Wino o pięknym zielono żółttym kolorze. W nosie

można wyczuć wszystkie aromaty

charakterystyczne dla Verdejo (jabłko, gruszka,

owoce tropikalne i świeże zioła). W ustach jest

doskonałe, długie i intensywne, ale również

okrągłe i doskonale zbalansowane dzięki

leżakowaniu na pięć miesięcy na drożdżach „sur

lie”.

Nagrody:

- Najlepsze hizpańskie białe wino (Mundus Vini

2014)

- Najlepsza jakość białe wino (CWSA 2014)

- Najlepsze hizspańskie białe wino (International 

Wine Guide 2014)

- Złoty medal (Gilbert & Gaillard 2014)

- 90 punktów Peñín 2015

- 5 gwiazdek Peñín 2015

EL GORDO DEL CIRCO

Rocznik: 2014

Pochodzenie: Hiszpania

Producent: Casa Rojo

Apelacja: D.O.P. Rueda

Kolor: Białe

Szczep: 100% Verdejo

Wytrawność: Wytrawne

Charakter: Świeże i owocowe

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 13,5%

Na podniebieniu szczególnie wyczuwalne owoce i kwiaty
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To wino powstało z winogron hodowanych w

najlepszych winnicach Páramo del Duero, w

Pesquera. Zlokalizowanych na 950 m.n.p.m. Żywy

czerwony, prawie karminowy kolor, intensywnie

fioletowy. Bardzo intensywny nos, równoważony

przez nuty tostowanego drewna, tytoniu i anyżu.

Wino po chwili otwiera w pełne, dojrzałe owoce,

karmel i czekoladę. W ustach jest pełne i okrągłe.

Długie o owocowym finiszu.

Nagrody:

- Złoty medal CWSA Best Value 2015

- 93 punkty Gilbert & Gaillard 2015

- Diament "Premios Mujer y Vino 2015"

ALEXANDER VS THE HAM FACTORY

Rocznik: 2012

Pochodzenie: Hiszpania

Producent: Casa Rojo

Apelacja: D.O. Ribera del Duero

Kolor: Czerwone

Szczep: 100% Tinto Fino (Tempranillo)

Wytrawność: Wytrawne

Charakter: Skoncentrowane i gęste

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 14%

Viti/vini: 25cio letnie winnice

Starzone 18 miesięcy we francuskim i 

amerykańskim dębie. 6 miesięcy w butelce.

Starzone 18 miesięcy we francuskim i amerykańskim dębie

Głęboki wiśniowy kolor z filetowym

obramowaniem. Bardzo aromatyczne o nutach

dojrzałych czerwonych owoców i wyjątkowym

aromacie słodkiego waniliowego deseru. Dobrze

zintegrowane waniliowo kremowe aromaty dębu

francuskiego. Wino dużej budowy o słodkich

taninach i smaku świeżych, dojrzałych, ciemnych

owoców. To dyskretne i przyjazne wino. W ustach

intensywne o długim finiszu, w którym można

poczuć jakość.

Nagrody:

- Podwójne złoto CWSA 2014

- Najlepsze wino beczkowe Bacchus wine

competition 2014

- Najlepsze  czerwone wino Hiszpańskie 

International Wine Guide 2014

- Najlepsza jakość do ceny Czerwone Beczkowe 

Wino DOC Rioja (Gilbert & Galliard France 2014)

THE INVISIBLE MAN

Rocznik: 2013

Pochodzenie: Hiszpania

Producent: Casa Rojo

Apelacja: D.O.C. Rioja (Rioja Alta).

Kolor: Czerwone

Szczep: 95% Tempranillo, 5% Mazuelo.

Wytrawność: Wytrawne

Charakter: Skoncentrowane i gęste

Pojemność: 750 ml

Alkochol: 13,5%

Viti/vini: bardzo stare krzewy

Starzone 12 miesięcy w dębie, 9 miesięcy w 

butelce.

Na podniebieniu szczególnie wyczuwalne owoce i kwiaty
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Maquinon to wino o intensywnym wiśniowym

kolorze z fioletowymi refleksami. Bardzo

aromatyczne z perfekcyjnym balansem pomiędzy

dojrzałymi owocami, pochodzącymi z Garnachy,

dotykiem tostowanego drewna, pochodzącego ze

starzenia w beczce. W ustach jest bardzo

przyjazne, okrągłe i dużej budowy o smakach

czekolady, kawy i lukrecji. Kwasowość jest

doskonale równoważona miękkimi taninami.

Pozostawia długi finisz dojrzałych owoców.

Nagrody:

- Jedna ze 100 najlepszych winiarni na świecie 

2014 (Wine&Spirits Magazine)

- Srebrny medal (International Wine Guide 2014)

- 90 punktów Peñín 2015

- Wielkie złoto Najlepsze czerwone wino Hiszpani

(Gilbert & Gaillard France 2014)

MAQUINON

Rocznik: 2014

Pochodzenie: Hiszpania

Producent: Casa Rojo

Apelacja: D.O.Q. Priorat

Kolor: Czerwone

Szczep: Garnacha

Wytrawność: Wytrawne

Charakter: Skoncentrowane i gęste

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 14%

Viti/vini: 10cio letnie krzewy, 

5 miesięcy w francuskim dębie, 3 miesiące w 

butelce. 

Przyjazne, okrągłe i dużej budowy o smakach czekolady, kawy i lukrecji

Czarna owca w rodzinie, wybrana jako najlepsze

wino z Hiszpanii w Niemczech, Kanadzie i Azji.. to

100% śródziemnomorskie wino jest nowym

obliczem szczepu Monastrell. Eleganckie, wyborne,

bardzo owocowe, zbalansowane i kompleksowe.

Intensywny rubinowy kolor z purpurowymi

odcieniami. W zapachu od samego początku

mocno wyczuwalne czerwone i ciemne owoce z

nutami mineralnymi i octu balsamico. W ustach

zaczyna się świeżo i jedwabiście, powtarzają się

samki czerwonych i ciemnych owoców, z

doskonałym wykończeniem słodkiego balsamico i

dymu.

Nagrody: 

- TOP 100 Wines from Spain Awards 2015

- Złoty medal Berliner Wine Trophy 2014

- Najlepsza Hiszpania Mundus Vini Contest 2014

- Najlepsza jakość, czerwone wino CWSA 2014

- Wielkie złoto, najlepsze czerwone wino Gilbert & 

Gaillard 2014

- 9/10 punktów, "El País"

- Złoty medal Wine Align World Wine Awards, 

Canada

- Złoty medal AWC Vienna 2014

MMM - Macho Man Monastrell

Rocznik: 2013

Pochodzenie: Hiszpania

Producent: Casa Rojo

Apelacja: D.O.P. Jumilla

Kolor: Czerwone

Szczep: 100% Monastrell

Wytrawność: Wytrawne

Charakter: Eleganckie i skoncentrowane

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 14%

Viti/vini: Stare krzewy, ręczne zbiory, 4 

miesiące w beczce

Na podniebieniu szczególnie wyczuwalne owoce i kwiaty
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Wybrane szczepy podczas klasycznie

poprowadzonej fermentacji, ze ścisłą kontrolą

temperatury i minimalnym działaniem

zewnętrznym daje nam owocowe i świeże wino z

aromatami gruszki, brzoskwini i kwiatów. Wino

lekkie i świeże, ze sporą ilością przyjemnych

bąbelków.

Vinho Verde Branco

Rocznik: N/V

Pochodzenie: Portugalia

Producent: Adega Guimaraes

Kolor: Białe

Apelacja: Vinho Verde DOC Branco

Szczepy: Arinto, Azal, Loureiro, Trajadura

Alkohol: 10 %

Cukier: 13,3 g/L

Wino lekkie i świeże, ze sporą ilością przyjemnych bąbelków

Specjalnie dobrany kupaż lokalnych szczepów, po

delikatnym procesie fermentacji i filtracji daje nam

świeże i owocowe wino z aromatami truskawki,

poziomki i maliny. Duża ilość bąbelków i rześki,

odświeżający finisz.

Vinho Verde Rose

Rocznik: N/V

Pochodzenie: Portugalia

Producent: Adega Guimaraes

Kolor: Różowe

Apelacja: Vinho Verde DOC Rose

Szczepy: Borracal, Espadeiro, Padeiro, 

Vinhao

Alkohol 10,4%

Cukier: 10,3 g/L

Duża ilość bąbelków i rześki, odświeżający finisz

PORTUGALIA
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Winogrona pochodzą z chłodnych, nadmorskich

wzgórz Sycylii, dając wino o aromatach banana i

ananasa, podkreślone delikatnymi nutami

cytrusów i kwiatów. Całość tworzy przyjemne,

mocno pachnącej bardzo smaczne wino.

D’Vine Inzolia IGT terre siciliane

Rocznik: 2015

Pochodzenie: Włochy

Region: Sicilia

Kolor: białe

Szczep: Inzolia

Wytrawność: Wytrawne 

Kwasowość: 5.50 g/l

Cukier resztkowy: 4.5 g/l

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 12%

Wino o aromatach banana i ananasa

Wino z Sycylii, posiada zbalansowany smak czarnej

porzeczki i świeżych czerwonych owoców,

dodatkowo słodka czereśnia i śliwka. Wino o

delikatnych, lekkich taninach i przyjemnym finiszu.

Doskonałe do delikatnych mięs i wędlin.

D’Vine Cabernet Sauvignon

Rocznik: 2013

Pochodzenie: Włochy

Region: Sicilia

Kolor: czerwone

Szczep: Cabernet Sauvignon

Wytrawność: Wytrawne 

Kwasowość: 5.3 g/l

Cukier resztkowy 3.8 g/l

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 11,5%

Wino o delikatnych, lekkich taninach i przyjemnym finiszu

Wino delikatne, o subtelnych nutach zielonego

jabłka, gruszki i kwiatów. Typowe wino z Veneto.

W ustach świeże i żywe. Doskonałe na aperitif i do

lekkiego jedzenia.

Antonio Rubini Pinot Grigio

Rocznik: 2015

Kraj: Włochy

Region: Venezie

Apelacja: IGT

Kolor: białe

Szczep: Pinot Grigio

Alkohol: 11.5%

Kwasowość: 5.5 g/l

Cukier resztkowy 4 g/l

Doskonałe na aperitif i do lekkiego jedzenia

WŁOCHY
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Intensywnie rubinowy kolor z refleksami purpury.

Winogrona do tego wina są zbierane 80

kilometrów na wschód od Rzymu, co przekłada się

na aromaty dojrzałych śliwek i wiśni. Posiada długi

lekko pikantny finisz. Doskonale smakuje z

czerwonym mięsem i kozimi serami.

Vinuva Montepulciano d'Abruzzo

Rocznik: 2014

Pochodzenie: Włochy

Region: Abruzzo

Apelacja: D.O.C.

Kolor: czerwone

Szczep: Montepulciano

Kwasowość: 5.6 g/l

Cukier resztkowy: 2 g/l

Pojemność: 750 ml

Alkochol: 12,5%

Posiada długi lekko pikantny finisz

Wino robione z najlepszych dostępnych winogron,

robione specjalną metodą appassimento. Sok

wyciska się z gron pozostawionych na krzakach, aż

słonce odpowiednio je wysuszy pozostawiając

skoncentrowane smaki i aromaty. Gorący,

śródziemnomorski, dużo słońca i okazjonalna

chłodna bryza, tworzą idealne warunki do

produkcji tego typu wina. Bardzo intensywny

bukiet dojrzałych owoców, tytoniu i dżemu. W

ustach jest pełne, okrągłe i duże. Pozostawia długi

czereśniowy finisz. Podawać w temperaturze 18

stopni do mięs, twardych serów i przekąsek.

Appassimento

Rocznik: 2014

Pochodzenie: Włochy 

Apelacja: I.G.T. Salento

Region: Apulia

Kolor: czerwone

Szczepy: Negroamaro, Primitivo

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 14%

Bardzo intensywny bukiet dojrzałych owoców, tytoniu i dżemu

Złoty medal na Mundus Vini dla tego wina ze

słonecznej Sardynii, stworzonego z winogron

pochodzących ze starych krzewów szczepu

Cannonau. Jest podsumowaniem 20 lat pracy

winiarza, który starał się stworzyć idealne wino do

bardzo bogatych w smaki makaronów i mięs. W

nosie bardzo aromatyczne i bogate, można

wyczuć truskawki, maliny i dojrzałe śliwki. W

ustach pojawiają smaki dojrzałych owoców,

wiśnie, czereśnie i suszone śliwki. Długie i

jedwabiste, z delikatnym mlecznym finieszem.

Doskonałe do jedzenia jak i do picia solo w

chłodne jesienne wieczory.

Nagrody:

- Złoty medal Mundus Vini 2015

Passo Sardo

Rocznik: 2014

Pochodzenie: Włochy 

Producent: Ca Pi

Apelacja: IGT Isola Dei Nuraghi

Region: Sardynia

Kolor: czerwone

Szczepy: Cannonau di Sardegna

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 14%

Długie i jedwabiste, z delikatnym mlecznym finieszem

WŁOCHY
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Wino o delikatnym żółto-słomkowym kolorze.

Grona są zbierane z 20to letnich krzewów w

apelacji IGT Salento, co przekłada się na

skoncentrowany i intensywny bukiet aromatów

świeżych kwiatów, brzoskwiń i owoców

tropikalnych. W ustach wino jest odświeżające i

eleganckie o smakach cytrusów, brzoskwiń i

gruszek. Wino należy podawać schłodzone do 9

stopni C, najlepiej solo jako aperitif, do

przystawek, delikatnych letnich dań, ryb i owoców

morza.

TERRAME FIANO

Rocznik: 2015

Pochodzenie: Włochy 

Producent: Tenuta Giustini

Apelacja: I.G.T. Salento

Region: Apulia

Kolor: Białe

Szczepy: Fiano

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 12%

Odświeżające i eleganckie o smakach cytrusów, brzoskwiń i gruszek

Wino o głębokim rubinowym kolorze, zbierane z

20to letnich krzewów Primitivo. W nosie można

poczuć aromaty dojrzałych, ale równocześnie

świeżych, ciemnych owoców, czereśni, śliwki i

porzeczki. Ciekawostką są aromaty roślinno-

kwiatowe. To przyjemne i owocowe wino w ustach

jest pełne i eleganckie. Posiada delikatne, słodkie

taniny, jest zbalansowane i okrągłe. Podawać w

temperaturze 18 stopni C do wędlin, salami,

serów, a nawet sałatek. Równie dobre solo.

TERRAME PRIMITIVO

Rocznik: 2015

Pochodzenie: Włochy 

Producent: Tenuta Giustini

Apelacja: I.G.T. Salento

Region: Apulia

Kolor: Czerwone

Szczepy: Primitivo

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 13,5%

Bardzo intensywny bukiet dojrzałych owoców, tytoniu i dżemu

Wino o głębokim czerwono purpurowym kolorze.

Zbierane z ośmioletnich krzewów szczepu

Negroamaro, pachnie bardzo intensywnie dojrzałą

czarną czereśnia i owocem granatu. W ustach jest

pełne i duże, równocześnie zachowując

delikatność i elegancje. Posiada wyraźne smaki

dojrzałych, ciemnych owoców i czekolady. To

długie wino najlepiej podawać do mięs, gulaszy,

dojrzałych serów i starzonych wędlin.

Quis

Rocznik: 2014

Pochodzenie: Włochy 

Producent: Tenuta Giustini

Apelacja: I.G.T. Salento

Region: Apulia

Kolor: Czerwone

Szczepy: Negroamaro

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 13%

Posiada wyraźne smaki dojrzałych, ciemnych owoców i czekolady

WŁOCHY
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To bardzo intensywnie pachnące wino o bukiecie

białych kwiatów, świeżych brzoskwiń i cytrusów,

jest ręcznie zbierane z 35cio letnich krzewów. W

ustach harmonijne i odświeżające, owocowe i

intensywne. Podawać schłodzone do 9 stopni

Celsjusza, do przystawek, owoców morza lub jako

aperitif.

Illuminato, Fiano

Rocznik: 2015

Pochodzenie: Włochy 

Producent: Tenuta Giustini

Apelacja: I.G.T. Salento

Region: Apulia

Kolor: Białe

Szczepy: Fiano

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 12%

W ustach harmonijne i odświeżające, owocowe i intensywne

Głęboki rubinowy kolor wina, którego grona

zbierane są ręcznie z 40sto letnich krzewów. W

nosie dużo czerwonych oraz ciemnych porzeczek i

czereśni. W ustach duże, pełne, owocowe. Słodkie

taniny i pełne ciało nadają mu długi i gęsty finisz.

Najlepiej smakuje z grillowanymi lub pieczonymi

mięsiwami, wędlinami, starymi serami i salami.

Patu

Rocznik: 2015

Pochodzenie: Włochy 

Producent: Tenuta Giustini

Apelacja: I.G.T. Salento

Region: Apulia

Kolor: Czerwone

Szczepy: Primitivo

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 14,5%

Słodkie taniny i pełne ciało nadają mu długi i gęsty finisz

Wino o delikatnym złotawym kolorze. W nosie

można wyczuć kwiaty, irysy, biały bez i konwalie.

W ustach jest świeże, cytrusowe z domieszką

miodu gryczanego i dojrzałej brzoskwini. Ręcznie

zbierane winogrona dają nam zbalansowane i

eleganckie białe wino z Toskanii. Podawać do

sałatek, ryb, owoców morza lub pić solo,

schłodzone do 9 stopni C.

Principino White

Rocznik: 2013

Pochodzenie: Włochy 

Apelacja: DOC

Region: Toscana

Kolor: białe

Szczep: Trebbiano Toscano

Wytrawność: wytrawne

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 12,5%

W ustach jest świeże, cytrusowe z domieszką miodu gryczanego i brzoskwini

WŁOCHY
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Winogrona zbierane ręcznie, następnie po

starannym procesie fermentacji, wino jest starzone

przez rok w dużych dębowych beczkach (30HL).

Przed filtracją i butelkowanie trafia jeszcze na

miesiąc do stalowych kadzi, aby wygładzić i lepiej

wyciągnąć aromaty wiśni, malin, lukrecji i kawy.

Jedwabne, słodkie taniny i długi owocowy finisz,

tworzą wyborne i smaczne wino.

Principino Toscana IGT

Rocznik: 2012

Pochodzenie: Włochy 

Producent: Cantine L’Arco

Apelacja: Toscana IGT

Region: Toscana

Kolor: Czerwone

Szczep: 85% Sangiovese, 15% Syrah

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 13,5%

Jedwabne, słodkie taniny i długi owocowy finisz

Po ręcznych zbiorach, delikatnie wyciśnięty sok z

winogron trafia na ponad 30 dni do kadzi. Po

fermentacji wino leżakuje przez 24 miesiące w

dużych dębowych beczkach dając elegancki bukiet

pachnący fiołkami, czekoladą i anyżem. Po

dodatkowym miesiącu leżakowania w metalowej

kadzi, w ustach wino jest słodkie z dużą ilością

dojrzałych ciemnych owoców. Gęste z ciągnącym

się bardzo długo finiszem.

Principe del Sole Chianti DOCG

Rocznik: 2014

Pochodzenie: Włochy 

Producent: Cantine L’Arco

Apelacja: Chianti DOCG

Region: Toscana

Kolor: Czerwone

Szczep: 90% Sangiovese, 10% Canaiolo

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 13%

W ustach wino jest słodkie z dużą ilością dojrzałych ciemnych owoców

Staranne, ręczne zbiory winogron pozwalają

zachować najwyższą jakoś gron. Po miesięcznym

okresie fermentacji wino trafia na 9 miesięcy do

900 litrowych dębowych beczek, potem jeszcze

leżakuje pół roku w piwnicy. Wino świeże o

bukiecie dojrzałej śliwki, czereśni i czarnego

pieprzu. Na języku wyjątkowo orzeźwiające o

smakach ciemnych owoców i długim welwetowym

finiszu.

Principe del Sole Sangiovese Toscana IGT

Rocznik: 2012

Pochodzenie: Włochy 

Producent: Cantine L’Arco

Apelacja: Toscana IGT

Region: Toscana

Kolor: Czerwone

Szczep: 100% Sangiovese

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 13%

Wino świeże o bukiecie dojrzałej śliwki, czereśni i czarnego pieprzu

WŁOCHY
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Mały „Supertuscan” - Po wyciśnięciu ręcznie

zbieranych winogron, powstałe wino trafia na 10

miesięcy do 900 litrowego tonneaux, potem

jeszcze na miesiąc do metalowej kadzi. Następnie

przechodzi bardzo delikatną filtrację i trafia do

butelki. Powstałe wino posiada intensywny

rubinowy kolor i dużo gęstych, złożonych

aromatów owoców, skóry, ziemi i przypraw.

Posiada dużą budowę, jest gęste i długie.

Principe del Sole Toscana IGT

Rocznik: 2012

Pochodzenie: Włochy

Producent: Cantine L’Arco

Apelacja: Toscana IGT

Region: Toscana

Kolor: Czerwone

Szczep: 50% Merlot, 50% Sangiovese

Alkohol: 14%

Dużo gęstych, złożonych aromatów owoców, skóry, ziemi i przypraw

Ręcznie zbierane grona, następnie po trwającej 32

dni fermentacji i maceracji wino trafia na 30

miesięcy do dębowych beczek. Po tym okresie

leżakuje jeszcze miesiąc w metalowych kadziach i

6 miesięcy w butelkach. Wino o głębokim

rubinowym kolorze, intensywnych zapachu wiśni i

malin. W ustach delikatne i eleganckie o

aromatach fiołków, jeżyn i dojrzałych wiśni. Wino

pełne i długie, doskonałe do picia solo jak i do

jedzenia.

Principe del Sole Chianti Riserva DOCG

Rocznik: 2010

Pochodzenie: Włochy 

Producent: Cantine L’Arco

Apelacja: Chianti DOCG

Region: Toscana

Kolor: czerwone

Szczep: 90% Sangiovese, 10% Canaiolo

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 13,5%

W ustach delikatne i eleganckie o aromatach fiołków, jeżyn i dojrzałych wiśni

Starannie dobrane grona trzech szczepów

winorośli po delikatnej obróbce trafiają na 14

miesięcy do 900 litrowych dębowych beczek.

Powstały Supertuscan posiada bardzo intensywny

rubinowo czerwony kolor ze złożonymi

aromatami suszonych owoców, tytoniu i

czekolady. Smaki rodzynek, suszonych śliwek i

dojrzałych czereśni komponują się doskonale z

delikatnymi, dojrzałymi taninami, aromatami

beczki i długim owocowym finiszem.

Noir Supertuscan IGT

Rocznik: 2011

Pochodzenie: Włochy 

Producent: Cantine L’Arco

Apelacja: Toscana IGT

Region: Toscana

Kolor: Czerwone

Szczep: 40% Syrah, 40% Merlot, 20% 

Sangiovese

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 13,5%

Smaki rodzynek, suszonych śliwek i dojrzałych czereśni

WŁOCHY
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Kolor tego wina jest wyjątkowy, czysty miedziano-

łososiowy. Starzone przynajmniej 9 miesięcy na

osadzie, posiada bardzo delikatne, długie i

eleganckie bąbelki. W nosie i ustach lekki posmak

świeżej brioszki i czerwonych owoców, takich jak

truskawka i poziomka. Śródziemnomorska

kwasowość dodatkowo odświeża i dodaje lekkości.

Doskonałe na gorące letnie dni. Idealne do serów,

przekąsek i ryb.

Molto Negre Cava

Rocznik: N/V

Pochodzenie: Hiszpania

Producent: Casa Rojo

Apelacja: D.O. Cava

Kolor: różowe

Szczepy: Xarel-lo, Parellada, Trepat

Alkohol: 11,5%

Cukier: 6 g/L

Doskonałe na gorące letnie dni

Gran Cuvee posiada aromaty świeżych owoców

takich jak morela, brzoskwinia i gruszka. Bardzo

żywy mus i pozostająca w ustach soczysta

świeżość. Bardzo czysta i harmonijna paleta.

Podawać jako aperitif, do dania głównego lub

przystawek z rybami I owocami morza. Serwować

w temperaturze 7 do 9 stopni C.

COSTAROSS Gran Cuvee

Rocznik: NV

Pochodzenie: Włochy 

Apelacja: Veneto

Region: Veneto

Kolor: białe

Szczep: Glera

Wytrawność: Extra Dry

Charakter: Musujące, owocowe i delikatne 

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 11%

Bardzo czysta i harmonijna paleta

Wino o jasnym limonkowym kolorze. Smakuje

intensywnie aromatami jabłka, brzoskwini i świeżo

ściętych białych kwiatów, białego bzu i irysów.

Mocno pachnące, posiadające wyraźne i delikatne

bąbelki. Wino pozostawia musujący finisz o smaku

jabłek i dojrzałych brzoskwiń. Serwować do

owoców morza, kurczaka lub cielęciny. Zawsze

doskonały wybór jako aperitif do każdego rodzaju

jedzenia. Podawać schłodzone w temperaturze 8-

10 ° C.

CALOGERA Prosecco DOC Extra dry

Rocznik: NV

Pochodzenie: Włochy 

Apelacja: DOC

Region: Veneto

Kolor: białe

Szczep: Glera

Wytrawność: Extra Dry

Charakter: Musujące, owocowe i delikatne 

Pojemność: 750 ml

Alkohol: 12%

Doskonały wybór jako aperitif do każdego rodzaju jedzenia

HISZPANIA - MUSUJĄCE

WŁOCHY - MUSUJĄCE
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Mamy tu wszystko, czego spodziewamy się od

porządnego codziennego wina. Dobra

koncentracja soczystej, owocowej treści oraz miły,

rześki aromat czynią to wino przede wszystkim

bardzo wszechstronnym, jeśli chodzi o połączenia

kulinarne. Delikatna nuta jabłkowo-morelowej

słodyczy pozwala w sposób nieskrępowany łączyć

to wino zarówno z daniami jarskimi, przystawkami,

sałatkami, jak też drobiem i lekkimi daniami

rybnymi. Na tym nie koniec, trudno bowiem o

lepszy sposób na letnie orzeźwienie, niż podanie

tego wina z lodem lub zmieszanie z chłodną wodą

mineralną.

Bag in Box Chardonnay

Rocznik: NV

Pochodzenie: Włochy 

Apelacja: Veneto

Region: Veneto

Kolor: białe

Szczep: Chardonnay

Pojemność: 1000 ml

Alkohol: 12%

Delikatna nuta jabłkowo-morelowej słodyczy

Piękny rubinowy kolor, nos posiada bogaty bukiet

pełen czerwonych owoców, czereśnia, wiśnia i

jeżyna. W ustach jest welwetowe, harmonijne i

pełne. Delikatna i przyjazna tanina pomaga przy

daniach z delikatnymi mięsami, rybami i

wędlinami. Podawać do picia solo najlepiej w

temperaturze 15 stopni C.

Bag in Box Merlot

Rocznik: NV

Pochodzenie: Włochy 

Apelacja: Veneto

Region: Veneto

Kolor: czerwone

Szczep: Merlot

Pojemność: 1000 ml

Alkohol: 12,5%

W ustach jest welwetowe, harmonijne i pełne

WŁOCHY – BAG IN BOX


