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Wino stało się modną, pożądaną i dostępną dla każdego kategorią. 

Młodzi konsumenci sięgają po nie coraz częściej przy różnego typu 

okazjach. Jedną z nich jest posiłek w restauracji. Niestety, sprawne 

i umiejętne wybranie wina z restauracyjnego menu to niejednokrotnie

nie lada wyzwanie. Nasze doświadczenie pokazuje, że klienci czę-

sto boją się samodzielnie dokonywać takiego wyboru. Dlaczego? 

Ponieważ nie potrafią o winie rozmawiać, nie mają wiedzy na jego 

temat, trudność sprawia im poprawne wymawianie nazwy konkret-

nego szczepu czy regionu, z którego wino pochodzi. I najważniejsze 

– nie wiedzą, jak dobrać odpowiednie wino do konkretnego posiłku.  

To wszystko sprawia, że przyjemność, która powinna wynikać z celebro-

wania chwil przy dobrym restauracyjnym winie, zamienia się w problem

i jest źródłem stresu. 

Dlatego właśnie uważamy, że nie wystarczy samo portfolio win restaura-

cyjnych w  ofercie, ale niezbędne jest zbudowanie całego doświad-

czenia i  wsparcia konsumenta w  wyborze odpowiedniego wina do 

posiłku. Żeby to zrobić, stworzyliśmy markę Faktoria Win à la carte –

pierwsze kompleksowe narzędzie do sprzedaży win w restauracjach. 

Podpowiadamy, jakie wino serwować do makaronów, serów czy ryb, 

a  jakich połączeń smakowych unikać przy daniach z  czerwonym 

mięsem, warzywami lub przy deserach. 

Wypracowaliśmy czytelny w odbiorze schemat ikon ułatwiający wybór,

by wino mogło wzbogacić każdy posiłek – prosty sposób oznakowania

sugeruje odpowiednie danie. Dzięki selekcji stworzonej według kon-

kretnych smaków wybór wina, które dopełni smak potraw i pozwoli 

oddać się przyjemności konsumpcji, stanie się łatwiejszy.

Oferta win wyłącznie dla partnerów posiadających koncesję na sprzedaż alkoholu. Zdjęcia produktów zamieszczone w katalogu 

mogą odbiegać od produktów aktualnie dostępnych w sprzedaży, a wydawca zastrzega sobie prawo do pomyłek oraz błędów 

w druku. Uwaga: alkohol stanowi zagrożenie dla zdrowia. Nawet niewielka ilość alkoholu szkodzi zdrowiu kobiet w ciąży i jest niebez-

pieczna dla kierowców. Osobom poniżej 18 lat oraz nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.

Masz pytania? 
Skontaktuj się z nami:

infolinia: 604 516 516

 (pn.–pt.: 8–16)

alacarte@faktoriawin.pl

www.faktoriawin.pl

 

Eurocash – Faktoria Win

ul. Wiśniowa 11

62-052 Komorniki

www.eurocash.pl

Spis treści
Sztuka łączenia 

wina z jedzeniem
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Choć foodpairing nie jest nowym zjawiskiem, cieszy się 
coraz większą popularnością. Łatwo dostrzec to chociażby 
w restauracji, gdzie do rąk gości często trafia menu nie
tylko z propozycjami dnia od kucharza, ale także z do-
łączoną sugestią perfekcyjnego wina do konkretnego 
dania. Nasze doświadczenie i obserwacje pozwoliły nam 
stworzyć katalog oparty na okazjach i prostej nawigacji. 
Aby ułatwić podjęcie decyzji, jakie wino dobrać do posiłku, 
wprowadziliśmy prosty podział, rozróżniając rodzaje mięs 
i sposób ich doprawiania, ale nie zapominając przy tym 
o warzywach, przystawkach czy serach. Dzięki temu 
wybór wina w restauracji czy w domu, podczas przygo-
towywania uroczystej kolacji dla gości, będzie łatwiejszy 
i bezstresowy. Bo każdy posiłek zasługuje na wyjątkowe 
wino.

Jak feta z imbirem
Swój początek foodpairing ma w zestawianiu ze sobą 
wyłącznie potraw. Jako metoda pomocna przy tworzeniu 
oryginalnych dań przypadł do gustu zwłaszcza wielbicie-
lom kuchni molekularnej. W dużym skrócie foodpairing 
polega na dobieraniu składników dania na podstawie 
ich wspólnych cech, ale nieobce są mu także ekspery-
menty i schodzenie z utartych szlaków. Pozornie dalekie 
i niepasujące do siebie składniki mogą bowiem świetnie 
się uzupełniać. Heston Blumenthal – szef kuchni, który 
rozpropagował foodpairing – badał właściwości smaków 
słonych i słodkich, zestawiając je ze sobą, i stwierdził, że 
np. kawior oraz biała czekolada to doskonały związek. 
Zaskoczony tym, poprosił naukowca Francois Benziego 

Wino i jedzenie to nierozłączna para. 
Odpowiednio zestawione potrafią otworzyć 
przed nami nowe kulinarne horyzonty. 
Określone składniki potrawy mogą uwypuklić 
lub zniekształcić charakter serwowanych 
do nich win, z kolei wina umożliwiają 
zrównoważenie smaków i aromatów. 
Podpowiadamy, jak je umiejętnie łączyć,  
by żadne na tym nie straciło.

o wytłumaczenie swojego odkrycia. Co się okazało? Że 
kawior i biała czekolada to idealna para, ponieważ w dużej 
części mają te same związki chemiczne zawarte w zapa-
chu. Tymczasem badania wskazują, że o smaku potrawy 
w 80 proc. decyduje jej aromat! Restauratorzy, szefowie 
kuchni, entuzjaści oryginalnych smaków ciągle więc 
eksperymentują, a lista nietypowych połączeń rośnie. 
Zestawiają kawę z czosnkiem, fetę z imbirem, banana 
z pietruszką. Jak jednak umiejętnie łączyć z jedzeniem 
wino? Z kaczką, rybami, deserami, ale także nietuzinko-
wymi duetami jak ostrygi z kiwi? 

Umiar i równowaga
Co jest ważniejsze: wybór potrawy czy wina? Ani jedno, ani 
drugie. Najlepiej kierować się zasadą umiaru i równowagi, 
szukając połączeń, które nie będą się wzajemnie domino-
wać. Jeszcze niedawno w kwestii dobierania win do jedze-
nia panowały wyraźnie sprecyzowane zasady, które mówiły 
m.in., że wina czerwone serwuje się do czerwonych mięs, 
białe – do białych, a słodkie – do deserów. Dziś ta zasada 
również obowiązuje, ale warto eksperymentować, próbo-
wać nietypowych zestawień, mając w głowie listę rozsąd-
nych wytycznych. Wino nie może tłumić bądź zniekształcać 
charakteru potrawy – podobnie jak potrawa nie powinna 
gasić aromatu wina.  Eksperci twierdzą, że upragnioną har-
monię między jedzeniem a winem osiągniemy, równoważąc 
ciężkość wina z ciężkością jedzenia. W końcu intensywne 
wino, jak malbec, może zdominować delikatny smak 
i aromat białej ryby, a sauvignon blanc mogłoby zostać 
przytłoczone przez krwisty stek czy węgierski gulasz.

 Nie podajemy zatem wyjątkowo wyrazistych w aroma-
cie win razem z delikatnymi potrawami. I na odwrót. 
Intensywne smaki najlepiej łączyć z głębokimi winami, 
a lekkie wina z potrawami subtelnymi. Pamiętajmy też, że 
soczyste mięso lubi taniny, a tłuste dania — wysoką
kwasowość, która działa odświeżająco. Kwasowość 
preferują też dania wegetariańskie z dużą ilością oliwy. 
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by z pomocą kelnera 
bądź sommeliera zdecydować się na zestawienie ze sobą 
przeciwieństw. Takie doświadczenie pod okiem profesjo-
nalisty może dostarczyć kubkom smakowym naprawdę 
niepowtarzalnych doznań.

Idealne połączenie
Wino wpływa na potrawę na wielu płaszczyznach. 
Wzbogaca jej charakter, uwypukla najciekawsze aspekty, 
wychwytuje smakowe niuanse. Połączenie win o wysokiej 
kwasowości z kwaśnymi daniami sprawi, że potrawa 
stanie się bardziej subtelna w smaku. Z kolei zestawie-
nie tego typu wina z daniami smażonymi i wyrazistymi 
doda im lekkości. Słone przekąski, jak pistacje, orzeszki 
ziemne czy oliwki, zyskają z winami o niskiej kwasowości. 
Właśnie z tych powodów niektóre wina nazywa się winami 
stołowymi, ponieważ nabierają charakteru dopiero, gdy 
pojawią się na stole wraz z jedzeniem. Czerwone wina 
słodkie świetnie współgrają z deserami cięższymi i bardzo 
wyrazistymi, jak: korzenne ciasteczka, pierniki, torty z do-
datkiem gorzkiej czekolady, a do duszonych i gotowanych 
ryb doskonałe będą lekkie półwytrawne wina. Charaktery-
zujący się wyrazistym smakiem indyk dobrze komponuje 
się z intensywnym w smaku winem, natomiast idealnym 
połączeniem z dziczyzną będą wina o zdecydowanym bu-
kiecie, w których można wyczuć grzyby czy suszone owoce. 

Nie zapominajmy też, że istnieją dania, których lepiej z wi-
nem nie łączyć, jak chociażby te bardzo pikantne, w occie 
czy z bardzo dużą dawką czekolady. Choć może udać się 
poczuć smak wina, to kubki smakowe zdominuje ostry 
i wyrazisty smak potrawy, przez co wyczucie niuansów 
trunku będzie niemożliwe. Problematycznymi składnika-
mi są karczochy i szparagi, które sprawiają, że kieliszek 
białego wina nabiera metalicznego posmaku. Charak-
terem wina, które wpływa na smak potrawy, można też 
manipulować dzięki temperaturze – czerwone lepiej czuje 
się w delikatnie ciepłym otoczeniu, a białe i musujące 
zyskają na smaku dzięki schłodzeniu. – sztuka łączenia smaków

Foodpairing



6 7

Prosecco Villa  
Delle Camelie
Extra Dry
288371

Włochy, Veneto
9Botter
0Glera

musujące
półwytrawne

t 6-8°c

r o
O

Cava 
Bujonis Brut
288065

Hiszpania
9sumarroca
0Parellada, macabeo,   
 Xarel-lo, chardonnay

musujące 
wytrawne

t 6-8°c

o   S   

s O

Cava Bujonis
Brut Reserva
288063

Hiszpania
9sumarroca
0Parellada, macabeo,
 Xarel-lo

musujące 
wytrawne

t 6-8°c

r S
s O

Prosecco Villa 
Calappiano DOC Treviso
291129

Włochy, Veneto
9sensi
0Glera

musujące 
wytrawne

t 6-8°c

o
O

 Lekko musujące wino o jasnym, 
słomkowym kolorze, którego bukiet pełen jest 
aromatów miodu, kwiatów oraz jabłek. W sma-
ku delikatne i odpowiednio zbalansowane.

 Słomkowy kolor z zielonymi odcie-
niami, krystaliczna przejrzystość oraz dosko-
nała perlistość znajdują swoje zwieńczenie 
u szczytu kieliszka. Owocowe aromaty z deli-
katną nutą drożdży dają w ustach elegancki 
i świeży posmak z długim wykończeniem.

 Ma perłowy, jasnożółty kolor, a  na 
jego powierzchni stale wydzielają się niewielkie 
eksplodujące pęcherzyki. W ustach jest kremo-
we i  lekko słodkie. Zrównoważona kwasowość  
i  odpowiednia ilość dwutlenku węgla sprawia-
ją, że jest to prawdziwa uczta dla podniebienia.

 Prosecco ma słomkowożółty kolor 
z zielonkawymi refleksami. Owocowe niuanse 
jabłek i białej brzoskwini nadają świeży, czysty 
i trwały smak z doskonałą równowagą pomię-
dzy kwasowością a słodyczą. 

Aperitif

Lekki, niezobowiązujący wstęp do właściwego 
posiłku, który nie powinien zdominować jego 
smaku. Ma on za zadanie zająć gości, zaostrzyć 
ich apetyt, przygotować kubki smakowe do da-
nia głównego i uprzyjemnić oczekiwanie na 
posiłek. Powinien trwać 15-20 minut. Podany 
w towarzystwie serów czy przekąsek typu pi-
stacje bądź orzeszki ziemne będzie doskonałym 
początkiem towarzyskiego spotkania. 

Nazwa „aperitif ” wywodzi się z łacińskiego 
„otwierać”, co dokładnie oddaje charakter tego 
zwyczaju. Pity sauté pozwala na orzeźwienie 
i rozluźnienie przed mniej lub bardziej obfitą 
kolacją. Jako aperitif należy wybierać trunki 
delikatne, będące zachętą do dalszej części wie-
czoru i stanowiące bazę dla mocniejszych alko-
holi. W tej roli świetnie sprawdzi się wytrawna 
hiszpańska Cava czy doskonale zbalansowane 
włoskie Prosecco. Klasyka gatunku uprzyjemni 
wieczór i wprawi w przyjemny nastrój.

aPerItIf A
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Ryby

Chociaż mariaż ryby z winem jest powszechnie 
znany, bywa też problematyczny. Źle dobrane 
wino może zepsuć smak rybnej potrawy, a wła-
ściwe połączenie stać się źródłym zachwycają-
cych smakowych doznań. Złota zasada mówi, 
że do dań z ryb najlepiej pasują wina białe – wy-
trawne lub półwytrawne. Dzięki dużo mniejszej 
zawartości tanin niż w czerwonych są bardziej 
rześkie i lżejsze w odbiorze. 

Do ryb duszonych i gotowanych doskonale na-
dają się lekkie półwytrawne wina, a do grillowa-
nych, smażonych czy pieczonych idealne będzie 
mocne, wytrawne Chateau Vircoulon Bordeaux 
Blanc czy Buenos Dias Verdejo. Ważne, by zrów-
noważyć smak wina i potrawy tak, by ze sobą 
współgrały, a nie były dla siebie konkurencją. 
Warto pamiętać, że wino białe nie pasuje do 
wszystkich gatunków ryb. Do łososia, który róż-
ni się smakiem i konsystencją od większości ryb, 
lepsze będzie wino czerwone. Podobnie rzecz ma 
się z tuńczykiem, charakteryzującym się wyra-
zistym i mocnym smakiem, przy którym lekkie 
białe wino po prostu zginie. 

Ponieważ wino może też stanowić składnik po-
trawy, dobrym pomysłem jest wybranie z menu 
tego samego wina, które jest składnikiem kon-
kretnego dania. Pamiętajmy tylko, że w zależno-
ści od użytego wina ryba nabiera innego smaku 
i aromatu. 
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 Ampakama Torrontes ma jasnożółty 
kolor z odcieniami zieleni. Czuć w nim inten-
sywne aromaty róż i innych kwiatów, skórki 
pomarańczy oraz delikatnych ziół. W smaku 
jest świeże i słodkie z doskonale zrównoważoną 
kwasowością. 

Ampakama
Torrontes
297771

Argentyna, San Juan
9casa montes
0torrontés

białe
wytrawne

t 8-10°c

S
O

Persica Muscat
295676

Polska, Podkarpacie
9winnica Jasiel
0muscat

białe
wytrawne

t 8-10°c

r S
O

 Młode wino z odmiany opracowanej 
w Odessie. Jest w niej to, co charakterystyczne 
dla całej rodziny muskatów, a więc intensyw-
ność aromatów złożonych z muszkatu, owoców 
tropikalnych i południowych, cytrusów oraz 
ziół. Persica zebrała po trosze z wymienionych 
do swojego bukietu. 

Finca
Ariadna
293837

Hiszpania, Kastylia i León
9félix solís 
0Verdejo

białe
wytrawne

t 8-10°c

r S
s O

 Finca Ariadna to pełen owoców tro-
pikalnych, ananasa, gruszki i  odrobiny zielone-
go jabłka trunek o świeżym i owocowym smaku 
z pięknym finiszem.

Yealands Landmade 
Sauvignon Blanc
291938

Nowa Zelandia, Marlborough
9Peter Yealands
0sauvignon Blanc

białe
wytrawne

t 8-10°c

S
s O

 Wino o słomkowym kolorze z zie-
lonymi refleksami, o wyrazistych aromatach 
tymianku, pokrzywy, porzeczki z mineralnymi 
nutami. Na podniebieniu wyczuwalne są zioła 
i agrest z delikatnym słonym posmakiem.

 Pochodzi z dojrzewających w słoń-
cu winogron Sauvignon Blanc, uprawianych 
na wzgórzach wokół jeziora Garda, niedaleko 
Werony. Oferuje piękny słomkowożółty kolor 
i wyrafinowany, pikantny smak z subtelnym 
aromatem czarnego bzu i świeżych brzoskwiń. 

Sauvignon Terre  
al Lago Garda
288353

Włochy, Veneto
9cantina di soave
0sauvignon Blanc

białe
wytrawne

t 8-10°c

S
O

rYBY 3 rYBY 3
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Primavera 
Bianco
291130 

Włochy, Toskania
9sensi 

białe
półsłodkie

t 8-10°c

r S
c

Château Vircoulon  
Bordeaux Blanc
289539

Francja, Bordeaux
9sovex woltner
0sauvignon Blanc,
 sémillon

białe
wytrawne

t 8-10°c

r
s O

 Ma piękny, jasnożółty kolor ze zło-
tymi odcieniami. Bukiet ujawnia owoce cytru-
sowe i białe kwiaty. Dobrze wyważone aromaty 
pozostawiają długie owocowe wykończenie.

 Ma słomkowy kolor z zielonkawymi 
refleksami. Aromat owoców cytrusowych, ana-
nasa i ziół sprawia, że wino pozostawia świeży 
i długi posmak.

 Bladozłoty kolor z odcieniami srebra 
i  wyraźne aromaty białych kwiatów to cechy 
charakterystyczne tego trunku. Ponadto jest 
okrągłe i elastyczne w ustach, a elegancki i dłu-
gi finisz sprawia, że Sancerre uwodzi każdego 
bez wyjątku.

Buenos Dias 
Verdejo
297740

Hiszpania, Kastylia i León
9cune
0Verdejo

białe
wytrawne

t 8-10°c

r S
s 

Sancerre Domaine 
du Nozay
288467

Francja, Dolina Loary
9Domaine du Nozay
0sauvignon Blanc

białe
wytrawne

t 8-10°c

r
O

Orvieto Classico 
Lecciaia
288199 

Włochy, Umbria
9castellani
0trebbiano, Grechetto,
 malvasia

białe
wytrawne

t 8-10°c

r
G 

 Orvieto bierze swoją nazwę od miasta 
o tej samej nazwie, a słowo „Classico” jest doda-
wane tylko wtedy, gdy jest wytwarzane w najstar-
szej strefie produkcyjnej. Ma charakterystyczne 
migdałowe wykończenie i trwały bukiet.

 Słomkowy kolor z żółtymi refleksami 
o kwiatowych i pikantnych aromatach to cechy 
charakterystyczne tego wina. W smaku jest 
miękkie i dobrze wyważone, z długim finiszem. 

 Riesling Domaine Sainte Margueri-
te ma złoty kolor z zielonkawymi refleksami, 
a jego aromaty to mieszanka owoców cytruso-
wych ( limonki i grejpfruta) z eukaliptusem. 
W ustach pozostaje żywe i dobrze zrównoważo-
ne.

Gewurztraminer 
Domaine Sainte 
Marguerite
291941

Francja, Alzacja
9arthur metz
0Gewürztraminer

białe
półsłodkie

t 8-10°c

S
O

Riesling Domaine 
Sainte Marguerite
291921

Francja, Alzacja
9arthur metz
0riesling

białe
wytrawne

t 8-10°c

r S
u O

 Wino o aromacie agawy, kwiatów, 
liczi oraz innych owoców tropikalnych. W sma-
ku  mineralne i bardzo świeże z lekko pikantną 
i wyraźną kwasowością. 

Babylon’s Peak 
Chenin Blanc
289566 

RPA, Swartland
9Babylon’s Peak
0chenin Blanc

białe
wytrawne

t 8-10°c

r S
G 

 Zmysłowo gładkie i eleganckie 
w smaku z nutą fiołków i żółtych kwiatów. Naj-
lepiej podawać schłodzone.

rYBY 3 rYBY 3
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Owoce
morza
Z owocami morza najlepiej komponuje się wino 
białe, zwłaszcza z regionów nadmorskich. Do-
skonale uzupełnia ich delikatny smak, nie wy-
chodząc przy tym na prowadzenie. Łącząc wino 
białe z owocami morza, należy pamiętać, że owo-
ce morza w smaku są delikatne, więc wino po-
winno być żywe – wytrawne bądź półwytrawne. 

Do mięczaków i skorupiaków nie poleca się win 
garbnikowych czerwonych wytrawnych, ponie-
waż garbniki w połączeniu z jodem zawartym 
w owocach morza mogą dać uczucie nieprzyjem-
nej goryczy w ustach. Dobrym wyborem będzie 
portugalskie półwytrawne Vinho Verde Alianca 
czy argentyńskie Ampakama Viognier o długim 
posmaku i przepięknym zapachu owoców tropi-
kalnych, jaśminu i fiołków, które podbije smak 
krewetek lub raków. Wybrednych smakoszy za-
dowolą też wina szczepów Sauvignon Blanc czy 
Riesling, których kwasowość świetnie uwydatni 
smak ostryg. Jeśli do przyrządzenia potrawy 
użyto wina, wówczas takie samo wino powinno 
być podane do picia.
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 Vinho Verde (zielone wino) to jedno 
z bardziej znanych win portugalskich, którego 
nazwa nie odnosi się do koloru, ale do świeżości 
i młodości – jego największych zalet, które za-
pewniły mu również światową sławę. W ustach 
pozostawia orzeźwiającą cytrusową kwasowość 
z delikatnym słodkim zakończeniem. 

 Świeże i młode wino owocowe z zie-
lonkawo-żółtą barwą i przepięknym zapachem 
owoców tropikalnych, jaśminu i fiołków. Wino 
o długim posmaku. 

Vinho Verde 
Alianca
288617

Portugalia
9alianca
0azal, Pedernã, 
 trajadura, Loureiro

białe
półwytrawne

t 6-8°c

o
O

Ampakama 
Viognier
297741

Argentyna, San Juan
9casa montes
0Viognier

białe
wytrawne

t 8-10°c

o
s O

 Świeże, eleganckie wino o aroma-
tach grejpfruta i miodu.

 Ma piękny, intensywny smak brzo-
skwiń i marakui z pikantnym i ostrym zakończe-
niem. Na podniebieniu bogate w owoce połączo-
ne z kwasowością. Pozostawia długie i mineralne 
wykończenie. 

Montemar Reserva
Sauvignon Blanc
295900 

Chile, Central Valley
9aresti 
0sauvignon Blanc

białe
wytrawne

t 8-10°c

o
p O

Stepp 
Riesling
288502 

Niemcy, Palatynat
9mare magnum
0riesling

białe
wytrawne

t 8-10°c

o
s O

OwOce mOrza 4 OwOce mOrza 4
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Warzywa
i grzyby

Przy wyborze wina komponującego się z warzywa-
mi i grzybami należy pamiętać o ich subtelności. 
Delikatne smaki mogą być łatwo przytłoczone 
przez wino zbyt intensywne i dlatego zasada 
jest taka, że powinno ono być lżejsze od potra-
wy. Warzywa i grzyby są często łączone z winem 
wytrawnym, głównie dla zbalansowania smaków. 
Stonowany trunek będzie dobrze współgrał z daniem
wegetariańskim typu marchewkowe kotleciki 
z purée ziemniaczanym oraz sałatką z rukoli, 
fety, gruszki i pomidorków koktajlowych, a słodycz
placuszków z dyni z pomarańczową konfiturą do-
skonale podkreśli wino z lekką owocową nutą jak 
Cacadu Ridge Semillon Chardonnay. 

Aby dobrać odpowiednie wino do potraw z grzy-
bami, trzeba wziąć pod uwagę sposób przygoto-
wania dania, użyte przyprawy, zioła i inne kuli-
narne niuanse. Kremowo-serowe i maślane sosy 
do grzybów bądź borowiki duszone na maśle 
z odrobiną soli, pieprzu i miodu będą smakować 
idealnie z kieliszkiem chardonnay. Podkreśli ono 
także smak kurek i prawdziwków. Pamiętajmy, 
że bardzo złym połączeniem jest wino i… grzyby 
w occie!
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La Baume La Grande 
Olivette Syrah Rose
291930

Francja, Langwedocja
9La Baume
0syrah

różowe
wytrawne

t 12-14°c

v m
u 

La Baume La Grande 
Olivette Chardonnay
291943

Francja, Langwedocja
9La Baume
0chardonnay

białe
wytrawne

t 8-10°c

v m
g

 Francuski trunek o słomkowym 
kolorze z odcieniami zieleni i intensywnych 
aromatach wanilii i zielonego jabłka. Na pod-
niebieniu jest kruche, karmelowe z delikatnym 
tostowym wykończeniem.

 Wino o świeżych i owocowych aro-
matach z nutami kwiatów, pomarańczy i me-
lona. W smaku bogate w niuanse owoców cy-
trusowych, melona i gruszki. Zrównoważone, 
pełne smaku, z długim finiszem. 

Cacadu Ridge  
Semillon Chardonnay
288507 

Australia
9mare magnum
0sémillon, chardonnay

białe
wytrawne

t 8-10°c

v
g

 Aromaty tymianku, czarnej porzecz-
ki, przypraw i śmietany sprawiają, że Yealands 
na podniebieniu jest skoncentrowane i pikantne 
z wyczuwalnymi nutami pokrzywy i mineralno-
ści. To eleganckie i obfite wino.

 Różowy kolor z granatowymi reflek-
sami i intensywne aromaty malin, poziomek 
i fiołków sprawiają, że wino to w smaku jest 
bardzo świeże i dobrze wyważone.

Yealands Estate Winemaker 
Reserve Sauvignon Blanc
291937

Nowa Zelandia
9Peter Yealands
0sauvignon Blanc

białe
wytrawne

t 8-10°c

v
s

Stepp  
Pinot Gris
288500

Niemcy, Palatynat
9mare magnum
0Pinot Gris

białe
wytrawne

t 8-10°c

v
s O

 Stepp Pinot Gris jest pełne soczy-
stych owoców, takich jak jabłko, melon i grusz-
ka. Na podniebieniu jest świeże i kruche oraz 
cudownie orzeźwiające.

warzYwa I GrzYBY 5 warzYwa I GrzYBY 5
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Białe
mięso
Białe mięso kocha wino, a wino kocha białe mię-
so. Do niedawna wszystko wydawało się proste: 
wina czerwone do czerwonych mięs, a wina białe 
do białych. Dziś na pierwsze miejsce wysuwa się 
jednak nasz zmysł smaku. Aby dobrać wino o od-
powiednim poziomie kwasowości, dobrze jest, by 
pochodziło ono z tego samego regionu co potra-
wa, którą z nim serwujemy – zgodnie z zasadą 
„What grows together, goes together”. 

Kuchnię śródziemnomorską najlepiej łączyć 
z winami hiszpańskimi jak Bernon Albarino 
Rias Baixas, a włoskie dania komponować cho-
ciażby z Gavi czy Pinot Grigio La Di Motte. Przy 
wyborze odpowiedniego trunku warto poznać 
metodę przygotowania potrawy, użyte do niej 
dodatki, zioła i sosy. Delikatne mięso świetnie 
chłonie aromaty dodanych przypraw, ale też 
doskonale współgra z winem, które nadaje mu 
soczystości i podkręca smak. Kura lub indyk naj-
lepiej czują się w towarzystwie win białych.

Kurczak

Łatwo nabiera smaku przypraw, co ułatwia wybór wina. 
Duszony w sosie śmietanowym doskonale pasuje do lekkiego 
białego Chardonnay Terre al Lago Garda, a smażone piersi 
kurczaka można przyrządzić z dodatkiem 500 ml chianti, 
czerwonego pesto i suszonych pomidorów. 

Indyk

Charakteryzuje się zdecydowanym smakiem, dlatego dobrze 
komponuje się z nim wino intensywne i wyraziste. Dobrym 
wyborem do pieczonego indyka będzie francuskie Chablis 1er 
Cru Fourchaume, a do sałatki z grillowanym indykiem z ziem-
niaczkami miękkie i delikatne w smaku Valpolicella Classico 
Monte Baldon. 
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Montemar 
Chardonnay
295902

Chile, Central Valley
9aresti
0chardonnay

białe
wytrawne

t 8-10°c

K i
g O 

Soave Classico 
Duca del Frassino
288356

Włochy, Veneto
9cantina di soave
0Garganega

białe
wytrawne

t 8-10°c

K
p 

Bernon Albarino
Rias Baixas
293288

Hiszpania, Galicja
9Bodegas aquitania
0albariño

białe
wytrawne

t 8-10°c

K
g 

Baglio di Luna Grillo
293817

Włochy, Sycylia
9curatolo arini
0Grillo

białe
wytrawne

t 8-10°c

K
g O

 Montemar Chardonnay ma piękną 
jasnożółtą barwę. Wino odkrywa bogactwo 
aromatów owoców tropikalnych. Na podnie-
bieniu wyczuwalna jest dobrze zbalansowana 
kwasowość ze słodyczą dojrzałych owoców.

 Ma piękny słomkowy kolor i delikat-
ny aromat białych owoców, zwłaszcza jabłek. 
Gładkie i harmonijne na podniebieniu. 

 Chablis to wino o jasnozłotym ko-
lorze, a w jego aromacie odnaleźć można nuty 
świeżych owoców cytrusowych i kwiatów uzu-
pełnione nutami ziemistymi. W smaku jest 
mineralne i cytrusowe z lekkim orzechowym 
wykończeniem. 

 Jasnożółty kolor i cytrusowe aroma-
ty z nutą orzechów włoskich sprawiają, że wino 
pozostawia w ustach lekko maślane wykończe-
nie. 

 Zielono-żółty kolor ze złotymi reflek-
sami oraz świeży i intensywny aromat owoców 
tropikalnych, takich jak: ananas, marakuja, pa-
paja i mango, sprawiają, że wino w smaku jest 
zrównoważone i trwałe, z żywą kwasowością. 

 Wino to wyróżnia głęboki słomko-
wożółty kolor ze złotymi refleksami i intensyw-
nym bukietem owoców tropikalnych z nutami 
brzoskwiń, moreli i cynamonu. Ponadto jest 
dobrze zrównoważone i mineralne.

Chablis
288466

Francja, Burgundia
9Domaine Grossot
0chardonnay

białe
wytrawne

t 8-10°c

K
g 

Chablis 1er 
Cru Fourchaume
288465

Francja, Burgundia
9Domaine Grossot
0chardonnay

białe
wytrawne

t 8-10°c

i
p 

BIałe mIęsO 2 BIałe mIęsO 2
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 Wino o jasnożółtym kolorze z od-
cieniami zieleni. W jego zapachu wyczuwalne 
są intensywne aromaty róż, kwiatów i skórki 
pomarańczy oraz delikatnych ziół. Dosko-
nale zrównoważona kwasowość pozostawia 
w ustach świeży i długi posmak słodyczy.

Gavi
291443

Włochy, Piemont
9La Bollina
0cortese

białe
wytrawne

t 8-10°c

K
G

 Wino o słomkowym kolorze i zróżni-
cowanym aromacie owoców i kwiatów akacji, 
pozostawia na podniebieniu ostry smak grejpfruta.

Chardonnay Terre
al Lago Garda
288352

Włochy, Veneto
9cantina di soave
0chardonnay

białe
wytrawne

t 8-10°c

K
s

 Słomkowy kolor i przyjemny orzeź-
wiający smak owoców z długim finiszem spra-
wiają, że jest to uniwersalne wino na każdą oka-
zję.

Pinot Grigio  
La Di Motte
288370

Włochy, Veneto
9Botter
0Pinot Grigio

białe
wytrawne

t 8-10°c

K
p

Merlot Terre  
al Lago DOC Garda
288362

Włochy, Veneto
9cantina di soave
0merlot

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

K
G

 Kruche, dobrze zrównoważone wino 
o pięknej rubinowej barwie. Eleganckie i bardzo 
atrakcyjne. Obfite owoce pochodzą z obsadzo-
nych winoroślą Merlot winnic, które są częścią 
dziedzictwa okolic jeziora Garda. 

 Urzeka rubinowym kolorem i zapa-
chem młodych owoców. W smaku miękkie i de-
likatne. 

Valpolicella Classico 
Monte Baldon
288368

Włochy, Veneto
9Luciano arduini
0corvina, corvinone,
 rondinella

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

K i
p

BIałe mIęsO 2 BIałe mIęsO 2
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Beyond  
the Clouds
291269

Włochy, Alto Adige
9elena walch
0chardonnay

białe
wytrawne

t 8-10°c

K
g 

Vernaccia di San Gimignano 
Collegiata
291133

Włochy, Toskania
9sensi
0Vernaccia

białe
wytrawne

t 8-10°c

K
G

Ewa
291258

Włochy, Alto Adige
9elena walch
0Gewürztraminer, müller-  
 -thurgau, chardonnay

białe
wytrawne

t 8-10°c

K
s O

Baron La Rose 
289556

Francja, Bordeaux
9sovex woltner
0sauvignon Blanc, sémillon

białe
wytrawne

t 8-10°c

K
g

 Intensywny żółty to kolor mieszan-
ki Beyond the Clouds. W zapachu wyczuwalna 
jest czarująca gra owocowych aromatów z do-
datkiem kwiatów, płatków róż i lekkich aroma-
tów tostowych. Pozostawia pełny, kremowy, 
miękki, elegancki, świeży i soczysty posmak. 

 Jest produkowane w winnicach ota-
czających średniowieczną wioskę San Gimigna-
no. Bez wątpienia to najważniejsze białe toskań-
skie wino. Ma jasnożółty kolor, świeży i mocny 
smak z owocowymi aromatami i przyjemną 
grejpfrutową końcówką.

 Wino o lekkim słomkowym kolorze. 
Dyskretny aromat ziół, trochę gałki muszka-
tołowej i moreli pozostawiają na podniebieniu 
przyjemną kwasowość i delikatną młodzieńczą 
nutę. 

 Chianti — legendarne czerwone wino 
— to symbol włoskiej kultury. Genialne, lekko 
garbnikowe, z intensywnym bukietem i przyjem-
nym finiszem. 

 Delikatny bukiet kwiatów, w szcze-
gólności płatków róż. Pikantne nuty ziołowe. 
Młodzieńczy, świeży i lekki aromat. Na podnie-
bieniu eleganckie i soczyste. 

 Dzięki intensywnej palecie aroma-
tów cytrusowych i kwiatowych wino jest świeże 
i wyrafinowane z trwałym wykończeniem i do-
brą kwasowością.

Müller Thurgau
291259

Włochy, Alto Adige
9elena walch
0müller-thurgau

białe
wytrawne

t 8-10°c

K
G 

Chianti Villa 
Campobello
288204

Włochy, Toskania
9castellani
0sangiovese, canaiolo,
 ciliegiolo

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

K
p g

BIałe mIęsO 2 BIałe mIęsO 2
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Czerwone 
mięso

Z czerwonym mięsem, zwłaszcza z wołowiną 
i dziczyzną, doskonale komponuje się czerwo-
ne wino – najlepiej wytrawne lub półwytrawne. 
Bogate w taniny świetnie zespala się z sosami 
oraz równoważy wszystkie smaki znajdujące 
się w potrawie. Soczysty stek i kieliszek dobrego 
czerwonego wina to dla wielbicieli mięsa znane 
i cenione połączenie. Czerwone wino to także 
uniwersalny dodatek do wielu dań, wzbogaca-
jący konsystencję i podkreślający smak oraz 
aromat użytych do nich składników. Trudno 
wyobrazić sobie bez niego francuskie cassoulet 
czy boeuf bourguignon. Wina czerwone dobrze 
komponują się z wszelkimi potrawami o bardziej 
zdecydowanym aromacie. 

Lżejsze, na przykład z wyraźną owocową nutą, 
doskonale współgrają z daniami pikantymi, 
a cięższe będą idealne do mięs pieczonych, gril-
lowanych czy mocno wysmażonych. Wyrazistego 
w charakterze i aromatycznego wina wymaga 
dziczyzna – szczególnie ta z ciemnymi zawie-
sistymi sosami. 

Wołowina

Odpowiednio dobrane do potraw z wołowiną wino nie tylko podkreśli ich aromat i cha-
rakter, ale też wzbogaci doznania smakowe. Wołowina po burgundzku doskonale sma-
kuje z kieliszkiem cabernet sauvignon, ostre chili con carne z malbekiem, a klasyczny stek 
wołowy z merlotem. Jeśli jednak do steku dodamy czarny pieprz lub inne ostre przypra-
wy, najlepszy do niego będzie równie pieprzowy syrah o głębokim kolorze.

Wieprzowina

Istnieje teoria, według której do nieskomplikowanych dań z mięsa wieprzowego najle-
piej serwować nieskomplikowane, ale ciekawe wina. Odrobinę słodka w smaku wieprzo-
wina zyska bardziej interesujący smak w towarzystwie win, które mają w sobie owocowe 
nuty i mało tanin. Dobrym przykładem jest hiszpańskie Arroyo Roble Ribera del Duero 
– mieszanka aromatów truskawek, malin, jagód i jeżyn wzbogaci smak dania.

31
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Kaczka i gęsina

Intensywna w smaku gęsina kocha wino, zwłaszcza bur-
gundzkie. Aromatyczne i wytrawne, dodaje lekkości sycące-
mu mięsu oraz równoważy smaki. W Czechach pieczoną gęś, 
z czerwoną i białą kapustą oraz knedlikami, reguły popija się 
czerwonym winem, a na Węgrzech daniom z gęsi towarzyszy 
wino młode.

Kaczka również tworzy zgrany duet z winem. Często podaje 
się ją z jabłkami lub pomarańczami, więc idealną parą będą 
wina pełne owocowych aromatów. Razem z Merlotem, Chia-
nti czy Barolo mięso kaczki nabierze nowych walorów smako-
wych. 

Dziczyzna

Dziczyzna to mięso o charakterystycznej strukturze, a potra-
wy z niej cechuje wyrazisty aromat. Z reguły doskonale pasują 
do niej wina czerwone o  intensywnych aromatach, ale także 
trunki z regionów i państw o bogatej tradycji łowieckiej, jak 
Bordeaux czy Piemont. Idealnym połączeniem są dania kuch-
ni myśliwskiej i  wina o  zdecydowanym bukiecie, w  których 
można wyczuć składniki grzybni czy suszonych owoców.

Jagnięcina

Mówi się, że jagnięcina jest mięsem, które najbardziej lubi 
wino, zwłaszcza lekkie hiszpańskie. Duszona preferuje moc-
niejsze czerwone trunki, które świetnie równoważą wrażenie 
tłustego mięsa. Z kolei grillowaną, o wyrazistym aromacie, 
najlepiej serwować z winami o bogatym bukiecie. Do baraniny 
lepsze będą cięższe trunki jak Château Lassus Médoc z nutą gę-
stych owoców leśnych.

czerwONe mIęsO 1 czerwONe mIęsO 1
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 Wino o zapachu słodkich, ciemnych 
owoców z nutą przypraw i dębu. W smaku wy-
czuwalne są dojrzałe taniny dające potężną 
strukturę. Na podniebieniu pozostawia posmak 
czarnej porzeczki i mięty. 

 Carmenèrè jest unikalną odmianą 
chilijską z ogromnym potencjałem. Posiada 
głęboki, ciemny kolor i zapach jagód. Na pod-
niebieniu pozostają miękkie, dojrzałe taniny 
i nuty likierowych owoców w połączeniu z miętą.

Montemar 
Cabernet Sauvignon
295905 

Chile, Central Valley
9aresti
0cabernet sauvignon

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

w W
g

Montemar 
Carmenèrè
295904 

Chile, Central Valley
9aresti
0carmenèrè

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

w W
g c

Montemar Reserva 
Cabernet Sauvignon
295901 

Chile, Curicó Valley
9aresti
0cabernet sauvignon

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

b d
g P
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 Ma aromaty słodkich, ciemnych 
owoców i pieprzu. W ustach wyraźnie wyczu-
walne są dojrzałe taniny, nuty czarnej porzecz-
ki, lukrecji i mięty.

 Żywy rubinowy kolor. Owocowy za-
pach, z nutą fiołków, wiśni i dzikich czerwonych 
jagód. Pełne i harmonijne po co najmniej roku 
starzenia.

Chianti Classico
Villa Campobello
288208

Włochy, Toskania
9castellani
0sangiovese,
 cabernet sauvignon

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

d W
p P

czerwONe mIęsO 1 czerwONe mIęsO 1
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 Czarny wiśniowy kolor z purpuro-
wymi refleksami i intensywna mieszanka aro-
matów dojrzałych czerwonych owoców to cechy 
charakterystyczne tego trunku. W delikatnym 
zakończeniu czuć nuty wanilii, cynamonu, toffi 
i kakao, a w ustach jeżyny, truskawki oraz przy-
prawy z okrągłymi i miękkimi taninami.

 Eleganckie wino o głębokim i wspa-
niałym kolorze, złożonym i charakterystycznym 
zapachu orzechów, wrzosowiska oraz wanilii. 
W ustach czuć dobrą strukturę i stabilizowane 
taniny.

 Ampakama Malbec ma bardzo in-
tensywny purpurowy kolor. W nosie wyczu-
walny aromat czerwonych owoców, takich jak 
wiśnie i czereśnie, dzięki czemu w smaku jest 
gładkie, świeże i owocowe ze słodkimi tanina-
mi.

Arroyo Roble 
291268

Hiszpania, Ribera del Duero
9Bodegas arroyo
0tempranillo

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

W k
s P

Ampakama 
Malbec
297769

Argentyna, San Juan
9casa montes
0malbec

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

w k
g P

Arroyo Crianza
291267 

Hiszpania, Ribera del Duero
9Bodegas arroyo
0tempranillo

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

b k
p c

Ampakama 
Syrah-Tannat
297768 

Argentyna, San Juan
9casa montes
0syrah, tannat

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

w d
g

 Wiśniowy kolor, który wraz z wiekiem 
nabiera ceglanej obwódki na krawędziach szkła. 
Początkowo wyczuwalne są aromaty używanych 
w kuchni przypraw, które z czasem ustępują bar-
dziej intensywnym zapachom czarnych i czerwo-
nych owoców. W smaku jest aksamitne i delikatne,  
a potem otwiera bardzo dojrzałe taniny.

 Świetnie zbalansowane wino o głę-
bokim, rubinowym kolorze i bogatym, przyjem-
nym, świeżym oraz owocowym zapachu z nutą 
przypraw i słodyczy. 

Foral 
288616

Portugalia, Douro
9alianca
0tinta Barroca, tinta roriz,
     touriga franca

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

w b
g P

 Don Baltazar Malbec dojrzewa przez 
dziewięć miesięcy w beczkach z francuskiego 
i amerykańskiego dębu, dzięki czemu ma głębo-
ki purpurowy kolor, a jego owocowy smak uzu-
pełniają słodkie przyprawy. 

Don Baltazar
Malbec
297767

Argentyna, San Juan
9casa montes
0malbec

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

w k
g c
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 Intensywny, ciemny kolor wiśni 
i atrakcyjne aromaty jagód, jeżyn, czarnej po-
rzeczki i malin połączone są z aromatem przy-
praw za sprawą starzenia się wina w beczce. Na 
podniebieniu jest eleganckie z łagodnymi tani-
nami.

 Intensywna rubinowa czerwień 
i głębokie aromaty jeżyny, czerwonych owoców 
z nutą przypraw i dębu sprawiają, że na podnie-
bieniu pozostaje długi posmak ze zrównoważo-
nymi taninami.

Cerro de la Mesa
Cune Gran Reserva
295677

Hiszpania, Rioja
9cune
0tempranillo, Graciano,
 mazuelo

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

d w
g P

Cerro de la Mesa 
Cune Reserva
295678

Hiszpania, Rioja
9cune
0tempranillo, Garnacha,
 Graciano, mazuelo

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

b w
p c

Cerro de la Mesa
Cune Crianza
295679

Hiszpania, Rioja
9cune
0tempranillo, Garnacha,
 mazuelo

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

k b
p c

 Hiszpańskie wino o jasnym, wiśnio-
wym kolorze z odcieniami fioletu. Wyczuwalne 
aromaty czerwonych jagód i dojrzałego dębu 
pozostawiają żywą elegancję w ustach.

 Wino o głębokiej fioletowej barwie, 
świeżym i owocowym aromacie owoców le-
śnych, czarnej porzeczki, z nutą malin i śliwki, 
które na podniebieniu pozostawia smak świe-
żych ziół.  

Cacadu Ridge Cabernet  
Sauvignon Petit Verdot
288506

Australia
9mare magnum
0cabernet sauvignon,
 Petit Verdot

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

W  k

czerwONe mIęsO 1 czerwONe mIęsO 1
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 Castillo de Albai Crianza ma piękny, 
purpurowy kolor, a w zapachu wyczuwalne są 
aromaty przypraw — zwłaszcza pieprzu i goź-
dzików — oraz aromaty dojrzałych czerwonych 
owoców — malin i śliwek. Cechuje je doskonała 
między kwasowością a taninami. Jego wykoń-
czenie jest eleganckie, długie i intensywne.

 Piękny, granatowy kolor z pomarań-
czowymi odcieniami pojawiającymi się z cza-
sem oraz intensywny aromat wanilii, przypraw 
i róż to cechy charakterystyczne Barolo.  

 Barbaresco to trunek o rubinowym 
kolorze z wyczuwalnym zapachem i delikatnym 
aromatem wanilii i fiołków. W ustach jest mięk-
kie z długim i aksamitnym posmakiem. Cechuje 
je doskonała równowaga.

 Langhe Nebbiolo ma granatowo-
-czerwony kolor z odcieniami skórki pomarań-
czy, a jego aromat zbudowany jest z kwiatów 
róż i pelargonii. W smaku pozostaje ciepłe 
i miękkie z długim finiszem. 

Castillo de Albai 
Crianza
293838

Hiszpania, Rioja
9félix solís
0tempranillo

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

k W
p c

Barolo
Varej
297732

Włochy, Piemont
9fontanafredda
0Nebbiolo

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

b d
p P

Barbaresco
Varej
297731

Włochy, Piemont
9fontanafredda
0Nebbiolo

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

d
p

Langhe Nebbiolo
Varej
297733

Włochy, Piemont
9fontanafredda
0Nebbiolo

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

d
p c

Pinot Nero 
Ludwig
291270

Włochy, Alto Adige
9elena walch
0Pinot Nero

czerwone
wytrawne

t 14-16°c

b  W
g

Barbera d’Alba
Varej
297734

Włochy, Piemont
9fontanafredda
0Barbera

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

b w
p

 Zwycięzca 12. konkursu na włoskie 
pinot noir 2013. Ma piękny rubinowy kolor oraz 
bukiet dojrzałych owoców, takich jak czereśnie 
i śliwki, z nutami cynamonu i goździków. Na 
podniebieniu zachwyca swoją elegancją, mięk-
kimi taninami, pikanterią, soczystością oraz 
przyjemnie świeżym wykończeniem.

 Wino o rubinowym kolorze z odcie-
niami granatu i intensywnym, owocowo-kwia-
towym bukiecie. W ustach pomimo wyczuwal-
nych tanin przyjemne aksamitne wykończenie.

czerwONe mIęsO 1 czerwONe mIęsO 1
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Barolo Riserva
1985 Borgogno
291261

Włochy, Piemont
9Giacomo Borgogno & figli
0Nebbiolo

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

w d

Barolo Riserva
2000 Borgogno
291263

Włochy, Piemont
9Giacomo Borgogno & figli
0Nebbiolo

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

w d

Barolo Riserva
1996 Borgogno
291262

Włochy, Piemont
9Giacomo Borgogno & figli
0Nebbiolo

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

w d

Barolo 1995—2000 
End of the Century
291311

Włochy, Piemont
9Giacomo Borgogno & figli
0Nebbiolo

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

w d

 Wino o ciemnym, purpurowym kolorze z wyczu-
walnymi nutami zapachowymi skóry, suszonych kwiatów 
i owoców, a zwłaszcza wiśni. W ustach potężne garbniki, 
ale pomimo swojego wieku jest jeszcze zaskakująco świeże 
i żywe z niezwykle długim finiszem.

 Wino o rubinowej barwie, kobiecych 
i kwiatowych aromatach, które są wyczuwalne 
zaraz po otworzeniu butelki. Później pojawiają 
się aromaty goździków, trufli, suszonych grzy-
bów i skóry. W ustach jest dość miękkie, wręcz 
balsamiczne. Finał jest nieco bardziej słodka-
wy, z karmelem, wanilią i suszoną śliwką w tle.

 Cechami charakterystycznymi Barolo Riserva 
1996 Borgogno są ciemny, rubinowy kolor oraz przyjemne, 
słodkie i owocowe aromaty wiśni z tytoniem w tle. Jest to 
gęste i pełne wino z suchawym wykończeniem i długim fini-
szem, które podkreśla obecność tanin. 

 Znakomita kolekcja Barolo Riserva 
z końca ubiegłego wieku.

 Barolo 2004 Borgogno ma ciemny, 
granatowy kolor z pomarańczowymi refleksa-
mi, a jego zapach jest eteryczny, trwały i inten-
sywny. Wino w smaku jest suche, harmonijne 
i jedwabiście gładkie na podniebieniu. Bardzo 
dobrze zrównoważone z długim finiszem.

Barolo 2004
Borgogno
291264

Włochy, Piemont
9Giacomo Borgogno & figli
0Nebbiolo

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

w d 

Barbera d’Alba
Borgogno
291266

Włochy, Piemont
9Giacomo Borgogno & figli
0Barbera

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

d b

 W zapachu pełne słodkich ciemnych 
wiśni i jagód. Na drugi plan wychodzą śliwki, 
ziemistość, zioła i trochę kwiatów. Na podnie-
bieniu bardzo soczyste z odrobiną kwasowo-
ści. W smaku wyraźny akcent wiśni i czarnej 
porzeczki, przypraw oraz minerałów. Bardzo 
świeże i żywe. 

Barolo The Three
Youngs Borgogno
291310

Włochy, Piemont
9Giacomo Borgogno & figli
0Nebbiolo

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

w d

czerwONe mIęsO 1 czerwONe mIęsO 1
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 Wino o pięknym, intensywnym ko-
lorze. Potężne i złożone aromaty czerwonych 
owoców, wanilii i dębu pozostawiają na podnie-
bieniu gładkie i jedwabiste taniny. 

 Ma rubinowy kolor i intensywny 
zapach. Ujmuje miękką i aksamitną konsysten-
cją z zapachem winogron suszonych od końca 
września do końca stycznia.

Château 
Les Artigues Médoc
291939

Francja, Bordeaux
9LGcf
0cabernet sauvignon,  
 cabernet franc, merlot

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

d
p c

Amarone della  
Valpolicella Monte Baldon
288369

Włochy, Veneto
9Luciano arduini
0corvina, corvinone, 
 molinara, rondinella

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

d k
p

 Château Plantey Pauillac ma piękny, 
gęsty, rubinowy kolor. W bukiecie ma aromaty 
czarnej porzeczki i wanilii. W smaku jest mię-
siste z solidnymi taninami, dobrze zbalansowa-
ne i solidnie wykończone.

Château Plantey 
Pauillac
289555

Francja, Bordeaux
9sovex woltner
0cabernet sauvignon,
 merlot, cabernet franc

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

b k
g 

 Rubinowy kolor z purpurowymi od-
cieniami oraz aromaty fiołków, wiśni, śliwki 
i białego pieprzu sprawiają, że w ustach wyczu-
walne są delikatne nuty przypraw zakończone 
taninami.

Baglio di Luna 
Nero d’Avola
293818

Włochy, Sycylia
9curatolo arini
0Nero d’avola

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

b
p

Mossiere Vino Nobile  
di Montepulciano
291135

Włochy, Toskania
9sensi
0sangiovese

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

d
p

 Jest to jedno z najważniejszych to-
skańskich win czerwonych. Produkowane jest 
wokół starożytnego miasta Montepulciano.  
Jego bukiet składa się z winogron Sangiovese, 
lokalnie nazywanych Prugnolo Gentile. Ma głę-
boki czerwony kolor z odcieniami pomarańczy  
i dojrzały smak z nutą wanilii.

czerwONe mIęsO 1 czerwONe mIęsO 1



46 47

Yealands Estate 
Single Vineyards 
Pinot Noir
291922

Nowa Zelandia
9Peter Yealands
0Pinot Noir

czerwone
wytrawne

t 14-16°c

b k

Terre de Garance
Cotes du Rhone
288515

Francja, Dolina Rodanu
9rouge de Garance
0Grenache, syrah,
 cinsaut

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

k w
g c

 Nuty czarnej wiśni, fiołków i przy-
praw dominują w kompozycji tego trunku, któ-
ry w smaku jest pełny i uporządkowany. Pozo-
stawia elegancki posmak słodkich i dojrzałych 
wiśni, a starzenie w beczkach z francuskiego 
dębu nadało mu pikantne nuty.

 Brunello jest uważane za najlepsze 
czerwone wino na świecie. Dzięki doskonałej 
jakości to bez wątpienia wino na wielkie okazje. 
Czteroletnie starzenie, którego dłuższa część 
odbywa się w drewnie, daje silny, długi, inten-
sywny zapach i pełny smak z nutami wanilii 
i tytoniu.

 Aksamitne wino o rubinowym kolo-
rze i aromacie czerwonych owoców oraz przy-
praw. 

Boscoselvo Brunello
di Montalcino
291134

Włochy, Toskania
9sensi
0sangiovese

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

w d

 Ma rubinowy kolor i wyrafinowany 
aromat owoców leśnych, wanilii, tostów i dębu. 
Aksamitne i okrągłe na podniebieniu z nutą 
czarnej porzeczki i malin oraz długim posma-
kiem.

 Wino ma piękny bordowy kolor, 
ciemną i głęboką suknię. W pierwszych latach 
przejawia aromaty dojrzałych owoców i sma-
ków leśnych owoców i tostów. Na podniebieniu 
jest finezyjne i gładkie.

Baron La Rose 
Vieilles Vignes
289557

Francja, Bordeaux
9sovex woltner
0cabernet sauvignon,
 merlot

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

g 

Château Croix de Tourans 
Saint-Émilion
293317

Francja, Bordeaux
9sovex woltner
0cabernet sauvignon,
 cabernet franc, merlot

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

W b
p

Sabbiato 
Bolgheri
291126

Włochy, Toskania
9sensi
0sangiovese

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

w
s P 

 Ma piękny rubinowy kolor i głęboki 
owocowy zapach. Podczas starzenia nabywa 
pikantnych nut, a jego smak jest okrągły i zrów-
noważony.

 Wino dojrzewa w beczkach z fran-
cuskiego dębu przez 12 miesięcy i jest połącze-
niem smaków czekolady i mokki. Wyczuwalne 
są również nuty lukrecji, dojrzałych śliwek 
i przypraw. Na podniebieniu wino jest miękkie, 
dobrze wyważone z długim wykończeniem. 

Babylon’s Peak
Shiraz/Carignan
289565 

RPA, Swartland
9Babylon’s Peak
0shiraz, carignan

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

k W
p c

Primavera 
Rosso
291134 

Włochy, Toskania
9sensi 

czerwone
wytrawne

t 12-14°c

k
s c

 Wino przyjemnie gładkie na podnie-
bieniu i eleganckie w smaku, z nutą czerwonych 
róż i czerwonych jagód. Najlepiej podawać je 
schłodzone. 

La Baume la Grande 
Olivette Merlot
291942

Francja, Langwedocja
9La Baume
0merlot

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

b k
p

 Wino o rubinowo-granatowej bar-
wie z bardzo wyrazistym aromatem czarnej 
porzeczki i przypraw. W smaku jest okrągłe 
i aksamitne.

czerwONe mIęsO 1 czerwONe mIęsO 1
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 Château Deyrem Valentin Margaux 
ma ładny rubinowy kolor, a na podniebieniu po-
zostawia przyjemne i pikantne nuty ze wspania-
łym posmakiem kakao. 

Château Deyrem 
Valentin Margaux
289570

Francja, Bordeaux
9sovex woltner
0cabernet sauvignon,
 merlot, cabernet franc,
 Petit Verdot

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

w
g

 Głęboki granatowy kolor z odcienia-
mi fioletu, aromat czarnej porzeczki i przypraw 
to cechy wyróżniające to francuskie wino. Na 
podniebieniu wyczuwalne są nuty gęstych owo-
ców leśnych, a w jego strukturze silne taniny.

Château 
Lassus Médoc
289554 

Francja, Bordeaux
9sovex woltner
0cabernet sauvignon,
 merlot

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

b
p

 Ciemnoczerwone wino z fioletowym 
odcieniem o  hojnym aromacie z nutami owo-
ców leśnych, dębu, mięty i wanilii. W smaku jest 
bogactwem skoncentrowanych owoców czarnej 
porzeczki, dojrzałych śliwek, świeżych malin 
i subtelnych tanin z delikatnym wykończeniem. 

Backwoods 
Zinfandel Reserve
288505 

USA, Kalifornia
9mare magnum
0zinfandel

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

b k
g

 Głęboka czerwono-granatowa barwa 
i zapach ciemnych owoców podkreślone są nutą 
fiołków. Początkowo smak wina jest intensywny 
i bardzo dobrze zaokrąglony, a dopiero na pod-
niebieniu pokazuje w pełni dojrzałe owoce.

Château Vircoulon 
Bordeaux Rouge
289537 

Francja, Bordeaux
9sovex woltner
0cabernet sauvignon,
 merlot

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

k
p
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Dania 
mączne

Naleśniki, knedle, pierogi, makarony, pizze. 
Choć nie należą do lekkostrawnych, często 
goszczą na naszych stołach i równie często wy-
bieramy je z restauracyjnego menu. Dzięki od-
powiednio dobranemu winu obfity mączny po-
siłek może się stać łatwiej przyswajalny, a jego 
smak wyraźnie podkreślony. I tak do bazującej 
na sosie pomidorowym pizzy wybierajmy raczej 
wino czerwone. Z racji tego, że pomidory mają 
kwaskowaty posmak, który może kolidować z wi-
nem, najlepiej skusić się na wino o wyższej kwa-
sowości, jak chociażby włoskie Dolcetto d’Alba 
Borgogno z nutą czarnej wiśni, jeżyn i mentolu. 
Sprawdzi się też w przypadku makaronów i pyz 
z dodatkiem mięsa. 

Do dań z makaronem z dużą ilością sosu pomi-
dorowego najlepiej pasuje chianti, na przykład 
czerwone Campoluce Chianti Biologico. Jeśli 
mamy ochotę na makaron z owocami morza 
puttanesca, doskonałym wyborem, który podbije 
smak morskiej nuty, będzie Bardolino Duca del 
Frassino. Z kolei lekkie Pinot Grigio z owocową 
nutą dojrzałych gruszek świetnie skomponuje się 
z makaronem primavera z cukinią, szparagami, 
grzybami i groszkiem cukrowym czy knedlami 
z dodatkiem świeżych owoców.



52 53

 Ma głęboki rubinowy kolor, a w jego 
zapachu wyczuwalne są aromaty słodkich śliwek 
i wiśni połączone z nutami przypraw i pieprzu, 
które powstały w wyniku dojrzewania w dębie. 

Montemar 
Merlot
295903 

Chile, Central Valley
9aresti
0merlot

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

E
g

 Wino o głębokim, ciemnym kolorze, 
które produkowane jest z winogron Monte-
pulciano uprawianych u stóp malowniczych 
wzgórz. 

 Włoskie wino o aromacie dojrzałych 
czerwonych owoców. Pozostaje gładkie na pod-
niebieniu do samego końca.

 Primitivo Marchesi del Salento ma 
bardzo ciemny kolor z silnie wyczuwalnymi 
nutami przypraw i żurawiny oraz wspaniałym 
owocowym finiszem.

Colimoro  
Montepulciano d’Abruzzo
288206

Włochy, Abruzja
9castellani
0montepulciano

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

E
g

Primitivo Marchesi 
del Salento
288207

Włochy, Puglia
9castellani
0Primitivo

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

E
G

Bardolino Duca
del Frassino
288354 

Włochy, Veneto
9cantina di soave
0corvina, molinara,
 rondinella

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

F
G
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Pinot Grigio
291260

Włochy, Alto Adige
9elena walch
0Pinot Grigio

białe
wytrawne

t 8-10°c

F
p

 Wino o pięknym śliwkowym kolorze, 
które po odkorkowaniu wybucha aromatem 
śliwek, wiśni i słodkich migdałów. Mięsiste 
w smaku, z nutą czarnej wiśni, jeżyn, smoły, ty-
toniu i mentolu.

 Wspaniałe wino o szlachetnym po-
chodzeniu. Ma głęboką ciemnoczerwoną barwę 
oraz nuty czerwonych owoców, fiołków i mine-
rałów.

Dolcetto d’Alba 
Borgogno
291265

Włochy, Piemont
9Giacomo Borgogno & figli
0Dolcetto

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

F
G 

Pretorio Morellino 
di Scansano
291125

Włochy, Toskania
9sensi
0sangiovese

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

E
g 

 Campoluce Chianti Biologico to do-
brze zrównoważone wino o rubinowej barwie 
i owocowym bukiecie oraz świeżym i gładkim 
smaku. 

 Wino stworzone bardzo umiejętnie, 
utrzymujące ekspresję użytych odmian. Jedno-
cześnie pełne charakteru i szczodrej owocowo-
ści podpartej subtelną świeżością finiszu i aksa-
mitną taniną.

Campoluce  
Chianti Biologico
290998 

Włochy, Toskania
9sensi
0sangiovese

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

E

Peonia
295675 

Polska, Podkarpacie
9winnica Jasiel
0rondo, regent,
 cabernet Dorsa

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

E
g

 Urzeka nutami owocowymi dojrza-
łych gruszek, białym pieprzem i odrobiną szał-
wii, a bogactwo minerałów i słony przedłużony 
posmak wyróżniają się na podniebieniu.
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Sery

Chociaż mówi się, że wino i ser to związek dosko-
nały, to ich harmonijne połączenie nie należy do 
najłatwiejszych. Ze względu na dużą smakową 
i zapachową różnorodność serów dobór odpo-
wiedniego wina potrafi przysporzyć wielu proble-
mów. W większości przypadków sery lubią wina 
wytrawne, ale bywają też takie, które doskona-
le czują się w towarzystwie win słodkich, jak 
Château Mauras Sauternes czy Ampakama 
Natural Sweet Viognier. 

Przyjmuje się jednak, że podstawą wyboru 
wina powinny być konsystencja sera, czas jego 
dojrzewania oraz cechy zapachowo-smakowe.
I tak sery łagodne, tłuste, pełne doskonale 
smakują z winami białymi wytrawnymi, lekko 
kwaśnymi – działa tu zasada przeciwieństwa 
smaków. Z kolei sery tłuste, lekko słodkawe 
harmonizują z winami słodkimi – na zasadzie 
smakowego podobieństwa. Włoskie  Stowarzy-
szenie Sommelierów sugeruje na przykład, by 
sery świeże niesolone i młode sery kozie poda-
wać z lekkimi białymi winami, a sery pleśniowe 
– z winami czerwonymi o wyższej zawartości 
alkoholu i wyraźnym bukiecie. W tej materii 
mamy szeroki wachlarz możliwości.

 Wino z wyczuwalnymi delikatny-
mi aromatami brzoskwiń i zielonych jabłek. 
W smaku jest słodkie, orzeźwiające i cytrynowe 
na podniebieniu. Idealne wino, aby cieszyć się 
nim samodzielnie. 

Ampakama Natural 
Sweet Viognier
297794

Argentyna, San Juan
9casa montes
0Viognier

białe
słodkie

t 8-10°c

C
c

 Piękny złoty kolor z niezwykłą kon-
centracją aromatów kandyzowanych owoców, 
takich jak: morela, mango i ananas. Dobrze 
zbalansowane pomiędzy zawartością alkoholu, 
kwasowością a słodyczą.

Château Mauras 
Sauternes
289553

Francja, Bordeaux
9sovex woltner
0sémillon, muscadelle,
 sauvignon Blanc

białe
słodkie

t 6-8°c

C
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Desery

Dobór odpowiedniego wina do deseru z pozoru 
wydaje się prosty i intuicyjny. Nic bardziej myl-
nego. Okazuje się, że słodycz deserów jest nie-
zwykle trudna do zestawienia z winem. Od XIX 
wieku panuje zasada, że wino do deseru musi być 
przynajmniej tak samo albo bardziej słodkie niż 
deser. Powinno zatem uzupełniać jego słodycz, 
a nie przysłaniać całość. Szukając dobrego po-
łączenia smaków i aromatów, należy w winie 
szukać tych samych smaków co na talerzu. I tak 
deser na bazie miodu i różanej konfitury dosko-
nale skomponuje się z Domaine Les Roumanis 
Muscat St. Jean Minervois, a słodkości z nutą 
winogron z Moscato Dolcevita. Pamiętajmy, by 
unikać podawania z deserami win wytrawnych, 
a wybierać raczej wina słodkie, jak portugalskie 
czerwone Croft Ruby Port. 

Bardzo intensywne w smaku wina najlepiej ser-
wować z deserami, których podstawą jest czeko-
lada, a te stonowane wtedy, gdy naszym celem 
jest podkreślenie smaku owoców stanowiących 
podstawowy składnik deserów. Wina słodkie 
białe będą dobrym wyborem do słodkich lekkich 
deserów – dobrze pasują do bitej śmietany, kre-
mów, białej czekolady. Z kolei czerwone wina 
słodkie świetnie współgrają z deserami cięższy-
mi i bardzo wyrazistymi, jak: korzenne ciastecz-
ka, pierniki, torty z dodatkiem gorzkiej czeko-
lady czy karmelu. Im cięższy deser, tym cięższe 
słodkie czerwone wino należy z nim połączyć. 

 Portugalskie wino Porto Croft Ruby 
zostało stworzone z czerwonych winogron 
produkowanych w rejonie Baixo Corgo i Cima 
Corgo w dolinie Douro. Trunek ten zachwyca 
głębią rubinowego koloru, a także świeżym, in-
tensywnym i pełnym smakiem oraz aromatem 
dojrzałych, czerwonych owoców. 

 Wino o kolorze złota oraz aromacie 
białych kwiatów, róż i miodu. W ustach jedwa-
biste z wyczuwalną nutą miodu i rozmarynu. 
Niezwykle mineralne.

 Wyprodukowane z białych aroma-
tycznych winogron o słomkowożółtym kolorze. 
Jest aromatyczne, kwiatowe i owocowe. Na 
podniebieniu pozostaje słodkie i dobrze wywa-
żone z drobnymi, a zarazem trwałymi bąbelka-
mi. 

Croft
Ruby Port
267626

Portugalia
9croft

czerwone
słodkie

t 16-18°c

H

Moscato 
Dolcevita
291132

Włochy, Toskania
9sensi
0moscato

musujące
słodkie

t 8-10°c

I

Domaine Les Roumanis 
Muscat St. Jean Minervois
291944 

Francja, Langwedocja
9LGcf
0muscat à Petits Grains

białe
słodkie

t 6-8°c

I
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Bankietowe

Ustalenie menu i  karty win ma zasadniczy 
wpływ na klimat bankietu i  zadowolenie gości. 
Okazuje się jednak, że wybór wina bankietowego 
bywa nie lada wyzwaniem. Nie dość, że powinno 
ono doskonale komponować się z  serwowanymi 
przekąskami, to jeszcze uwzględniać preferencje
gości i  wpisywać się w  charakter przyjęcia 
(lampka wina, aperitif, przyjęcie koktajlowe, przy-
jęcie bufetowe, garden party, bankiet angielski). 

Na bankietowym stole zawsze sprawdzą się 
wina rześkie i  orzeźwiające, które doskonale 
nadają się do wznoszenia toastów. Idealne będą 
również wina stołowe, a bardzo wygodnym roz-
wiązaniem na taką okazję będą wina o większej 
pojemności – trzylitrowy karton Santa Lucia 
Sauvignon Blanc o aromacie jabłek i limonek czy 
pięciolitrowy portugalski Olaria Branco z  po-
ręcznym kranikiem ułatwi robienie ponczu lub 
sangrii.

 Włoskie wino o jasnym, słomkowym 
kolorze i świeżym, delikatnym smaku owoców 
tropikalnych. 

Vitorino Bianco 
Medium Dry
288372

Włochy
9Botter

białe
półwytrawne

t 8-10°c

K
G

Vitorino Rosso 
Medium Dry
288373

Włochy
9Botter

czerwone
półwytrawne

t 16-18°c

k
p 

 Ma piękny rubinowy kolor.  
W smaku obfite w słodycz ciemnych owoców 
leśnych. 

Viña San Juan 
Merlot-Syrah-
-Tempranillo
293840

Hiszpania, La Mancha
9félix solís
0tempranillo,  
 merlot, syrah

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

W  k
g

 Jasnogranatowy kolor i nuty jagód 
charakteryzują to wino. Na podniebieniu pozo-
staje gładkie i dobrze zrównoważone. 

BaNKIetOwe B
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Viña San Juan Chardonnay
-Verdejo-Viura
293839 

Hiszpania, La Mancha
9félix solís
0chardonnay,
 Verdejo, Viura

białe
wytrawne

t 8-10°c

r S
s O

 Francuskie wino o jasnożółtym kolo-
rze oraz drobnych i trwałych bąbelkach z deli-
katnymi nutami owocowymi.

Baron de Rothberg
Brut Sparkling
291946

Francja
9LGcf

białe
wytrawne

t 6-8°c

O

Las Montañas 
Chardonnay
288587

Chile, Central Valley
9zenzen
0chardonnay

białe
wytrawne

t 8-10°c 

r
s O

Las Montañas
Cabernet Sauvignon
288588

Chile, Central Valley
9zenzen
0cabernet sauvignon

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

w W
g P

 Bogate w zapach i smak soczystych 
owoców egzotycznych, uzupełnionych o aksa-
mitny, dębowy finisz. 

 Wino o dobrze zbudowanym bukie-
cie i głębokim, ciemnym kolorze. Aromat i smak 
czarnej porzeczki przełamane są delikatnymi 
taninami typowymi dla tej odmiany. 

 Hiszpańskie świeże i owocowe wino 
z delikatnymi nutami masła o jasnym, cytryno-
wym kolorze z zielonkawymi refleksami. W no-
sie łączy nuty jabłka, brzoskwiń, tropikalnych 
owoców i mineralności. 

 Harmonijne i zrównoważone w sma-
ku wino o jasnożółtej barwie oraz eleganckich 
i trwałych bąbelkach. 

Baron de Rothberg 
Demi-Sec Sparkling
291945

Francja
9LGcf

białe
półwytrawne

t 6-8°c

O
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Olaria Branco 5,0 l
285679 

Portugalia
9carmim
0Perrum,
 rabo de Ovelha,
 síria, antão Vaz

białe
wytrawne

t 8-10°c

v
G

 Krystalicznie czyste wino o słomko-
wym kolorze. Świeże, owocowe i zrównoważone 
na podniebieniu. 

 Świeże, pełne aromatów jabłek 
i limonek wino, które w ustach jest mineralne 
i orzeźwiające.

Santa Lucia 
Sauvignon Blanc 3,0 l
295910

Chile
9santa Lucia
0sauvignon Blanc

białe
wytrawne

t 8-10°c

r S
s O

 Krystalicznie czyste wino o kolorze 
granatu, aromacie dojrzałych owoców i łagod-
nym posmaku na podniebieniu. 

Olaria Tinto 5,0 l
285674

Portugalia
9carmin
0moreto, castelão,
 trincadeira, aragonês

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

W  k
p

Olaria Tinto
293858

Portugalia
9carmim 
0moreto, castelão,
 trincadeira, aragonês

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

W  k
p

 Krystalicznie czyste wino o kolorze 
granatu, aromacie dojrzałych owoców i łagod-
nym posmaku na podniebieniu. 

 Krystalicznie czyste wino o słomko-
wym kolorze. Świeże, owocowe i zrównoważone 
na podniebieniu. 

Olaria Branco
293857

Portugalia
9carmim
0Perrum, rabo de Ovelha,
 síria, antão Vaz

białe
wytrawne

t 8-10°c

v
G 

 Aromatyczne wino z nutami wiśni 
i czarnej porzeczki, które w ustach jest aksamit-
ne i pozostawia długi posmak.

Santa Lucia  
Cabernet Sauvignon 3,0 l
295912

Chile
9santa Lucia
0cabernet sauvignon

czerwone 
wytrawne

t 16-18°c

W  k
p c
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Michel Servin  
0,187 l
295908

Francja
9LGcf

białe
wytrawne

t 6-8°c

g 
O

Merlot Terre al Lago 
DOC Garda 0,25 l
288357

Włochy, Veneto
9cantina di soave
0merlot

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

G 

Merlot Terre al Lago 
DOC Garda 0,375 l
288361

Włochy, Veneto
cantina di soave
0merlot

czerwone
wytrawne

t 16-18°c

G 

Soave Classico Duca 
del Frassino 0,25 l
288364

Włochy, Veneto
9cantina di soave
0Garganega

białe
wytrawne

t 8-10°c

K
p

Soave Classico Duca 
del Frassino 0,375 l
288365

Włochy, Veneto
9cantina di soave
0Garganega

białe
wytrawne

t 8-10°c

K
p

 Ma piękny słomkowy kolor i delikat-
ny aromat białych owoców, a zwłaszcza jabłek. 
Jest gładkie i harmonijne na podniebieniu. 

 Wino o jasnożółtym kolorze oraz de-
likatnych i trwałych bąbelkach z nutami owoco-
wymi.

 Kruche, dobrze zrównoważone 
wino o pięknej rubinowej barwie. Eleganckie 
i bardzo atrakcyjne. Obfite owoce pochodzą 
z obsadzonych winoroślą Merlot winnic, które 
są częścią dziedzictwa okolic jeziora Garda. 

Minibary

Buteleczki minibarowe to doskonałe rozwiąza-
nie, gdy dopada nas ochota na odrobinę wina. 
Oczywiście można kupić dużą butelkę, ale jeśli 
nie mamy akurat towarzystwa do delektowania 
się jego smakiem i charakterem, istnieje obawa, 
że nie wypijemy całości i reszta po prostu się 
zmarnuje. W takiej sytuacji buteleczka miniba-
rowa sprawdzi się doskonale. Pozwoli na wypró-
bowanie nowych szczepów, odkrycie nieznanych 
dotąd rodzajów wina bez konieczności zaopatry-
wania się w butelkę o dużej pojemności. To także 
przyjemny i niezobowiązujący dodatek do wyjaz-
du z przyjaciółmi czy spotkania ze znajomymi.

Gewürztraminer 
0,375 l
291271

Włochy, Veneto
9elena walch
0Gewürztraminer

białe
wytrawne

t 8-10°c

r S
s O

 Lśniący słomkowy kolor i klasyczne 
nuty płatków róży, innych kwiatów i przypraw 
to bogactwo smaku na podniebieniu. Wino jest 
świeże, pełne i harmonijne z eleganckim i dłu-
gim finiszem.

mINIBarY M
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Prosecco  Villa Calappiano A
291129 / Włochy / wytrawne

Bernon Albarino Rias Baixas �
293288 / Hiszpania / wytrawne

La Baume La Grande 

Olivette Syrah Rose �
291930 / Francja / wytrawne

Prosecco Villa delle Camelie �
288371 / Włochy / półwytrawne

Montemar Chardonnay �
295902 / Chile / wytrawne

La Baume La Grande 

Olivette Chardonnay �
291943 / Francja / wytrawne

Riesling Domaine  

Sainte Marguerite �
291921 / Francja / wytrawne

Chianti Villa Campobello �
288204 / Włochy / wytrawne

Gewurztraminer  

Domaine Sainte Marguerite  �
291941 / Francja / półsłodkie

Soave Classico  

Duca del Frassino �
288356 / Włochy / wytrawne

Yealands  

Landmade Sauvignon Blanc �
291938 / Nowa Zelandia / wytrawne

Valpolicella Classico  

Monte Baldon �
288368 / Włochy / wytrawne

Château Vircoulon  

Bordeaux Blanc �
289539 / Francja / wytrawne

Baron La Rose  

Vieilles Vignes White �
289556 / Francja / wytrawne

Primavera Bianco �
291130 / Włochy / półsłodkie

Vernaccia di San  

Gimignano Collegiata �
291133 / Włochy / wytrawne

Montemar  

Reserva Sauvignon Blanc 4
295900 / Chile / wytrawne

Vinho Verde Alianca 4
288617 / Portugalia / półwytrawne

Cava Bujonis Brut A
288065 / Hiszpania / wytrawne

Pinot Grigio La Di Motte �
288370 / Włochy / wytrawne

Cacadu Ridge 

Semillon Chardonnay �
288507 / Australia / wytrawne

Babylon's Peak Chenin Blanc �
289566 / RPA / wytrawne

Baglio di Luna Grillo �
293817 / Włochy / wytrawne

Persica Muscat �
295676 / Polska / wytrawne

Ampakama Viognier 4
297741 / Argentyna / wytrawne

Cava Bujonis Brut Reserva A
288063 / Hiszpania / wytrawne

Chardonnay  

Terre al Lago Garda �
288352 / Włochy / wytrawne

Stepp Pinot Gris �
288500 / Niemcy / wytrawne

Sauvignon Terre al Lago Garda  �  
288353 / Włochy / wytrawne

Chablis �
288466 / Francja / wytrawne

Finca Ariadna �
293837 / Hiszpania / wytrawne

Gavi �
291443 / Włochy / wytrawne

Stepp Riesling 4
288502 / Niemcy / wytrawne

Merlot Terre  

al Lago DOC Garda �
288362 / Włochy / wytrawne

Yealands Estate Winemaker  

Reserve Sauvignon Blanc �
291937 / Nowa Zelandia / wytrawne

Ampakama Torrontes �
297771 / Argentyna / wytrawne

Chablis 1er Cru Fourchaume �
288465 / Francja / wytrawne

Buenos Dias Verdejo �
297740 / Hiszpania / wytrawne

Ewa �
291528 / Włochy / wytrawne

Orvieto Classico Lecciaia �
288199 / Włochy / wytrawne

Beyond the Clouds �
291269 / Włochy / wytrawne

Sancerre Domaine du Nozay �
288467 / Francja / wytrawne

Müller Thurgau �
291259 / Włochy / wytrawne

 A  Aperitif  5  Warzywa i grzyby

3  Ryby

2  Białe mięso

 4Owoce morza

6  Dania mączne

Bardolino Duca del Frassino �
288354 / Włochy / wytrawne

Montemar Merlot �
295903 / Chile / wytrawne

Campoluce Chianti Biologico �
290998 / Włochy / wytrawne

Dolcetto d'Alba Borgogno �
291265 / Włochy / wytrawne

Colimoro  

Montepulciano d'Abruzzo �
288206 / Włochy / wytrawne

Pretorio Morellino di Scansano �
291125 / Włochy / wytrawne

Primitivo Marchesi del Salento �
288207 / Włochy / wytrawne

Peonia �
295675 / Polska / wytrawne

Pinot Grigio �
291260 / Włochy / wytrawne

BIAŁE WINA

BIAŁE

BIAŁE

BIAŁE

BIAŁE

BIAŁE

CZERWONE

CZERWONE

NawIGatOr - OKazJe NawIGatOr - OKazJe
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Montemar Cabernet Sauvignon �
295905 / Chile / wytrawne

Foral Douro �
288616 / Portugalia / wytrawne

Don Baltazar Malbec �
297767 / Argentyna / wytrawne

Baglio di Luna Nero d'Avola �
293818 / Włochy / wytrawne

Barolo Varej �
297732 / Włochy / wytrawne

Barolo Riserva 1985 Borgogno �
291261 / Włochy / wytrawne

Montemar Carmenéré �
295904 / Chile / wytrawne

Montemar Reserva 

Cabernet Sauvignon �
295901 / Chile / wytrawne

Ampakama Syrah-Tannat �
297768 / Argentyna / wytrawne

Cerro de la Mesa Cune Reserva �
295678 / Hiszpania / wytrawne

Barbera d'Alba Varej �
297734 / Włochy / wytrawne

Barolo 2004 Borgogno �
291264 / Włochy / wytrawne

Babylon's Peak 

Shiraz/Carignan �
289565 / RPA / wytrawne

Arroyo Roble  

Ribera del Duero �
291268 / Hiszpania / wytrawne

Cerro de la Mesa Cune Crianza �
295679 / Hiszpania / wytrawne

Castillo de Albai Crianza �
293838 / Hiszpania / wytrawne

Barbera d'Alba Borgogno �
291266 / Włochy / wytrawne

Arroyo Crianza  

Ribera del Duero �
291267 / Hiszpania / wytrawne

Chianti Classico 

Villa Campobello �
288208 / Włochy / wytrawne

Pinot Nero Ludwig  
291270 / Włochy / wytrawne

Langhe Nebbiolo Varej �
297733 / Włochy / wytrawne

Ampakama Malbec �
297769 / Argentyna / wytrawne

Cerro de la Mesa 

Cune Gran Reserva �
295677 / Hiszpania / wytrawne

Barbaresco Varej �
297731 / Włochy / wytrawne

Barolo 1995–2000  

End of the Century �
291311 / Włochy / wytrawne

1  Czerwone mięso 7  Sery

8  Desery

B  Bankietowe

M  Minibary

Barolo Riserva 2000 Borgogno �
291263 / Włochy / wytrawne

Vitorino Rosso Medium Dry �
288373 / Włochy / półwytrawne

Merlot Terre 

al Lago DOC Garda 0,375l M
288361 / Włochy / wytrawne

Château Mauras Sauternes �
289553 / Francja / słodkie

Domaine Les Roumanis  

Muscat St. Jean Minervois �
291944 / Francja / słodkie

Moscato Dolce Vita �
291132 / Włochy / słodkie

Barolo Riserva 1996 Borgogno �
291262 / Włochy / wytrawne

Vitorino Bianco Medium Dry �
288372 / Włochy / półwytrawne

Merlot Terre 

al Lago DOC Garda 0,25l M
288357 / Włochy / wytrawne

Ampakama  

Natural Sweet Viognier �
297794 / Argentyna / słodkie

Croft Ruby Port �
267626 / Portugalia / słodkie

Cacadu Ridge Cabernet Sauvignon

Petit Verdot �
288506 / Australia / wytrawne

Viña San Juan  

Chard-Verdejo-Viura �
293839 / Hiszpania / wytrawne

Amarone della Valpolicella  

Monte Baldon �
288369 / Włochy / wytrawne

Olaria Tinto 5,0 l �
285674 / Portugalia /wytrawne

Michel Servin 0,187l M
295908 / Francja / wytrawne

Baron la Rose Vieilles 

Vignes Red �
289557 / Francja / wytrawne

Château Vircoulon 

Bordeaux Rouge �
289537 / Francja / wytrawne Barolo The Three 

Youngs Borgogno �
291310 / Włochy / wytrawne

Olaria Branco  �
293857 / Portugalia / wytrawne

Soave Classico 

Duca del Frassino 0,25l M
288364 / Włochy / wytrawne

Backwoods Zinfandel Reserve �
288505 / USA / wytrawne

Viña San Juan  

Merlot-Syrah-Tempranillo �
293840 / Hiszpania / wytrawne

La Baume la Grande  

Olivette Merlot � 
291942 / Francja / wytrawne

Olaria Branco 5,0 l �
285679 / Portugalia / wytrawne

Soave Classico 

Duca del Frassino 0,375l  M
288365 / Włochy / wytrawne

Yealands Estate Single

Vineyards Pinot Noir �
291922 / Nowa Zelandia / wytrawne

Baron de Rothberg  

Brut Sparkling �
291946 / Francja / wytrawne

Sabbiato Bolgheri �
291126 / Włochy / wytrawne

Château Plantey Pauillac �
289555 / Francja / wytrawne

Las Montañas Chardonnay �
288587 / Chile / wytrawne

Château Les Artigues Médoc �
291939 / Francja / wytrawne

Olaria Tinto  �
293858 / Portugalia / wytrawne

Gewürztraminer 0,375l M
291271 / Włochy / wytrawne

Terre de Garance  

Cotes du Rhone �
288515 / Francja / wytrawne

Baron de Rothberg 

Demi-Sec Sparkling �
291945 / Francja / półwytrawne

Boscoselvo Brunello 

di Montalcino �
291134 / Włochy / wytrawne

Château Deyrem 

Valentin Margaux �
289570 / Francja / wytrawne

Santa Lucia  

Sauvignon Blanc 3,0 l �
295910 / Chile / wytrawne

Santa Lucia Cabernet  

Sauvignon 3,0 l �
295912 / Chile / wytrawne

Primavera Rosso �
291131 / Włochy / półsłodkie

Château Croix  

de Tourans Saint-Émilion �
293317 / Francja / wytrawne

Mossiere Vino 

Nobile di Montepulciano �
291135 / Włochy / wytrawne

Château Lassus Médoc �
289554 / Francja / wytrawne

Las Montañas 

Cabernet Sauvignon �
288588 / Chile / wytrawne

BIAŁE

CZERWONE

CZERWONE

CZERWONE

BIAŁE

BIAŁE

CZERWONE BIAŁE
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Soave Classico  

Duca del Frassino 2
288356 / wytrawne / s. 25

Soave Classico  

Duca del Frassino 0,25  M
288364 / wytrawne / s. 67

Soave Classico  

Duca del Frassino 0,375  M
288365 / wytrawne / s. 67

Orvieto Classico Lecciaia  3
288199 / wytrawne / s. 12

Baglio di Luna Grillo  2
293817 / wytrawne / s. 24

Prosecco Villa delle  

Camelie Extra Dry A
288371 / półwytrawne / s. 7

Moscato Dolcevita 8
291132 / słodkie / s. 59

Prosecco Villa  

Calappiano DOC Treviso A
291129 / wytrawne / s. 7

Beyond the Clouds  2
291269 / wytrawne / s. 28

Ewa  2
291258 / wytrawne / s. 28

Müller Thurgau  2
291259 / wytrawne / s. 28

Pinot Grigio  6
291260 / wytrawne / s. 55

Gewürztraminer 0,375  M
291271 / wytrawne / s. 67

Gavi  2
291443 / wytrawne / s. 26

Vernaccia di San

Gimignano Collegiata  2
291133 / wytrawne / s. 29

Primavera Bianco 3
291130 / półsłodkie / s. 13

Vitorino Bianco Medium Dry  B
288372 / półwytrawne / s. 61

Pinot Grigio La Di Motte 2
288370 / wytrawne / s. 26

Sauvignon Terre al Lago Garda  3
288353 / wytrawne / s. 10

Chardonnay Terre al Lago Garda 2
288352 / wytrawne / s. 27

Włochy
Jeden z najstarszych regionów uprawy winorośli na świecie, konkurujący z Francją i Hiszpanią o status 
największego producenta wina na świecie. Swoją winiarską sławę zawdzięcza głównie różnorodności
lokalnych szczepów, niepowtarzalnym aromatom i oryginalnym smakom. Dobre wino to podstawa włoskiej
kuchni, a każdy region Włoch może się poszczycić własnymi winami!

CZERWONE BIAŁE

MUSUJąCE

Vitorino Rosso Medium Dry  B
288373 / półwytrawne / s. 61

Primavera Rosso  1
291131 / półsłodkie / s. 46

Colimoro Montepulciano  

d’Abruzzo  6
288206 / wytrawne / s. 53

Bardolino Duca del Frassino  6
288354 / wytrawne / s. 53

Barolo Varej  1
297732 / wytrawne / s. 41

Barbera d’Alba Borgogno  1
291266 / wytrawne / s. 42

Langhe Nebbiolo Varej  1
297733 / wytrawne / s. 41

Barolo Riserva 2000 Borgogno  1
291263 / wytrawne / s. 42

Barolo Riserva 1996  1
291262 / wytrawne / s. 43

Pretorio Morellino di Scansano  6
291125 / wytrawne / s. 54

Boscoselvo Brunello 

di Montalcino  1
291134 / wytrawne / s. 46

Amarone della  

Valpolicella Monte Baldon  1
288369 / wytrawne / s. 44

Valpolicella Classico

Monte Baldon  2
288368 / wytrawne / s. 26

Merlot Terre  

al Lago DOC Garda  2
288362 / wytrawne / s. 27

Primitivo Marchesi del Salento  6
288207 / wytrawne / s. 52

Mossiere Vino  

Nobile di Montepulciano  1
291135 / wytrawne / s. 46

Merlot Terre  

al Lago DOC Garda 0,25  M 

288357 / półwytrawne / s. 67

Chianti Villa Campobello  2
288204 / wytrawne / s. 29

Barbera d’Alba Varej  1
297734 / wytrawne / s. 41

Barolo 2004 Borgogno  1
291264 / wytrawne / s. 42

Dolcetto d’Alba Borgogno  2
291265 / wytrawne / s. 55

Sabbiato Bolgheri  1
291126 / wytrawne / s. 47

Campoluce Chianti Biologico  6
290998 / wytrawne / s. 54

Merlot Terre  

al Lago DOC Garda 0,375  M
288361 / wytrawne / s. 67

Chianti Classico  

Villa Campobello  1
288208 / wytrawne / s. 35

Pinot Nero Ludwig  1
291270 / wytrawne / s. 40

Baglio di Luna Nero d’Avola  1
293818 / wytrawne / s. 45

Barbaresco Varej  1
297731 / wytrawne / s. 40

Barolo Riserva 1985 Borgogno  1
291261 / wytrawne / s. 43

Barolo 1995–2000  

End of the Century  1
291311 / wytrawne / s. 43

Barolo The Three  

Youngs Borgogno  1
291310 / wytrawne / s. 42
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Château Les Artigues Médoc 1
291939 / wytrawne / s. 44

Arroyo Roble 

Ribera del Duero 1
291268 / wytrawne / s. 36

Château Lassus Médoc 1
289554 / wytrawne / s. 48

Viña San Juan  

Merlot-Syrah-Tempranillo B
293840 / wytrawne / s. 61

Sancerre Domaine du Nozay 3
288467 / wytrawne / s. 12

Viña San Juan  

Chard-Verdejo-Viura B
293839 / wytrawne / s. 62

Baron La Rose 

Vieilles Vignes White 2
289556 / wytrawne / s. 29

Michel Servin 0,187l. M
295908 / wytrawne / s. 67

Arroyo Crianza  

Ribera del Duero 1
291267 / wytrawne / s. 36

Château Deyrem 

Valentin Margaux 1
289570 / wytrawne / s. 48

Castillo de Albai Crianza 1
293838 / wytrawne / s. 40

Riesling Domaine  

Sainte Marguerite  3
291921 / wytrawne / s. 13

Bernon Albarino Rias Baixas 2
293288 / wytrawne / s. 24

Chablis 1er Cru Fourchaume 2
288465 / wytrawne / s. 25

Baron de Rothberg  

Brut Sparkling B
291946 / wytrawne / s. 62

La Baume La Grande 

Olivette Syrah Rose 5
291930 / wytrawne / s. 21

Vinho Verde Alianca 4
288617 / półwytrawne / s. 16

Olaria Branco  B
293857 / wytrawne / s. 64

Olaria Branco 5,0 l B
285679 / wytrawne / s. 65

Terre de Garance  

Cotes du Rhone 1
288515 / wytrawne / s. 46

Cerro de la Mesa  

Cune Crianza 1
295679 / wytrawne / s. 38

Château Plantey Pauillac 1
289555 / wytrawne / s. 45

Chateau Vircoulon  

Bordeaux Blanc 3
289539 / wytrawne / s. 13

Buenos Dias Verdejo �
297740 / wytrawne / s. 12

Château Mauras Sauternes 7
289553 / słodkie / s. 57

Baron La Rose  

Vieilles Vignes 1
289557 / wytrawne / s. 47

Cerro de la Mesa 

Cune Gran Reserva 1
295677 / wytrawne / s. 38

Château Vircoulon  

Bordeaux Rouge 1
289537 / wytrawne / s. 49

Cava Bujonis Brut Reserva A
288063 / wytrawne / s. 7

La Baume La Grande  

Olivette Chardonnay 5
291943 / wytrawne / s. 21

Finca Ariadna 3
293837 / wytrawne / s. 11

Domaine Les Roumanis  

Muscat St. Jean Minervois 8
291944 / słodkie / s. 59

Château Croix  

de Tourans Saint-Émilion 1
293317 / wytrawne / s. 47

La Baume  

La Grande Olivette Merlot 1
291942 / wytrawne / s. 44

Cerro de la Mesa 

Cune Reserva 1
295678 / wytrawne / s. 38

Gewürztraminer  

Domaine Sainte Marguerite 3
291941 / półsłodkie / s. 13

Cava Bujonis Brut A
288065 / wytrawne / s. 7

Chablis 2
288466 / wytrawne / s. 25

Baron de Rothberg  

Demi-Sec Sparkling B
291945 / półwytrawne / s. 62

Foral Douro  1
288616 / wytrawne / s. 37

Croft Ruby Port 8
267626 / słodkie / s. 59

Olaria Tinto  B
293858 / wytrawne / s. 64

Olaria Tinto 5,0 l B
285674 / wytrawne / s. 65

Francja
Lider w świecie winiarskich smaków i aromatów. Mówi się, że nikt nie zrobił tak wiele dla wina, jak naród 
francuski – winorośl była uprawiana we Francji już w czasach starożytnych. Dziś wina te należą do naj-
bardziej uznanych i najchętniej spożywanych na świecie, a dwie trzecie tutejszych winnic jest obsadzone 
czerwonymi szczepami winorośli.

Hiszpania
Hiszpania to drugi najstarszy winiarski kraj basenu Morza Śródziemnego, w którym wino stanowi integral-
ną część życia mieszkańców i jest serwowane codziennie. Działa tu ok. 10 tys. winiarni, a najstarsze krzewy 
mają ponad 200 lat. Mówi się, że każda hiszpańska rodzina zna kogoś, kto ma winnicę lub prowadzi winiar-
nię, a co ósmy mieszkaniec zatrudniony jest przy produkcji wina bądź w sektorze z nią związanym.

Portugalia
Wino jest nieodłączną częścią kultury, tradycji i historii tego kraju. To stąd pochodzą dobrze zrównoważone 
wina o pięknej rubinowej barwie, jak porto i madera, a także tradycyjne rześkie vinho verde. Tutejsi winiarze 
korzystają głównie z bogactwa rodzimych szczepów winorośli, z których wiele uprawianych jest tylko w Por-
tugalii – szacuje się, że uprawia się tu ok. 500 odmian.

CZERWONE

BIAŁE

CZERWONE

BIAŁE I RóŻOWE

MUSUJąCE

MUSUJąCE
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Chile
Jeszcze kilka lat temu wina chilijskie były traktowane z przymrużeniem oka, jednak obecnie winiarze 
dokładają wszelkich starań, by tworzyć wina doskonałe. Wraz ze wzrostem kultury winiarskiej wiele winnic 
zaczęło produkować mniej, ale za to lepszych jakościowo win. Doskonałym przykładem jest chociażby 
kolekcja Montemar z doliny Curicó – jednego z najważniejszych regionów winiarskich w Chile.

Argentyna
Argentyńczycy należą do największych kon-
sumentów wina – w 2010 r. wypili ok. 9,8 mln 
hl wina, co stanowi 23,5 l na osobę! Około 
trzech czwartych krajowego wina produko-
wane jest w prowincji Mendoza, dużej ilości 
win na rynek krajowy dostarcza też położona 
na północ od niej prowincja San Juan. To 
stąd pochodzą różnorodne i zróżnicowane 
smakowo wina, które trafią w gusta wielu 
koneserów. 

USA
Każdego roku Stany Zjednoczone oferują wina 
reprezentujące coraz to nowe style i regiony. 
Ponad 90 proc. amerykańskich win powstaje 
w Kalifornii, która jest czwartym największym 
producentem wina na świecie. Flagowym 
czerwonym szczepem dla USA jest Zinfandel, 
popularnie zwany tu Zinem. Daje pełne wina 
z nutami czarnych porzeczek, śliwek czy 
truskawek. 

Polska
Polskie wina są coraz lepsze 
i smakują coraz bardziej wybrednym 
konsumentom. Choć nasz klimat nie 
rozpieszcza winiarzy, powstaje coraz 
więcej winnic, z których pochodzą 
naprawdę doskonałe wina. Poja-
wiają się nowe odmiany winorośli 
bardziej odporne na nasze warunki 
klimatyczne, które trafiają w gusta 
wielu koneserów.

Nowa Zelandia
Kraj kontrastów, sprzeczności, wyjątkowego klimatu i bogactwa doznań. Cechą charakterystyczną tutej-
szych win jest bardzo intensywny aromat owocowy i rześka kwasowość. Tamtejszy pinot noir dorównuje naj-
lepszym burgundom, ale światowy rozgłos nowozelandzkie wina zyskały już pod koniec XX w. dzięki winom 
sauvignon blanc.

Niemcy
Ojczyzna lekkich białych win, 
wyróżniających się świeżością, 
mineralnością, bogatym aromatem 
i niską zawartością alkoholu. Zna-
czącą część produkcji stanowią tu 
wina musujące. Obszary winiarskie 
skupione są tu głównie nad Renem 
i Mozelą i łączą się z winnicami 
Alzacji oraz Luksemburga. Niemiec-
kie wina doskonale komponują się 
z wieloma daniami kuchni polskiej. 

Australia
Choć Australia jest najmłodszym 
krajem winiarskim, bardzo szybko 
zyskała wysoką pozycję na świato-
wych rynkach winiarskich. Tutejsze 
wina to świeżość, energia, inten-
sywne doznania oraz ogromna róż-
norodność smaków oraz aromatów. 
Pełne i orzeźwiające trafiają w gusta 
coraz większej liczby polskich kon-
sumentów. 

RPA
Wina z Republiki Południowej Afryki 
cieszą się coraz większą popularno-
ścią. Uznawane są za najbardziej euro-
pejskie z win z Nowego Świata. Wyra-
ziste, temperamentne, zróżnicowane, 
smakiem przypominają najlepsze wina 
francuskie. Najważniejszym szczepem 
w RPA jest Chenin Blanc, nazywany 
lokalnie Steen – daje intensywne wina 
z dobrą kwasowością. 

Montemar Carmenéré 1
295904 / wytrawne / s. 35

Ampakama Syrah-Tannat 1
297768 / wytrawne / s. 37

Montemar  

Cabernet Sauvignon 1
295905 / wytrawne / s. 34

Ampakama Malbec 1
297769 / wytrawne / s. 37

Backwoods Zinfandel Reserve 1
288505 / wytrawne / s. 49

Montemar Reserva

Sauvignon Blanc 3
295900 / wytrawne / s. 17

Ampakama Viognier 4
297741 / wytrawne / s. 16

Las Montañas 

Cabernet Sauvignon B
288588 / wytrawne / s. 63

Ampakama Torrontes 3
297771 / wytrawne / s. 11

Don Baltazar Malbec 1
297767 / wytrawne / s. 36

Montemar Chardonnay 2
295902 / wytrawne / s. 24

Ampakama Natural  

Sweet Viognier 7
297794 / słodkie / s. 57

Montemar Merlot 6
295903 / wytrawne / s. 52

Peonia 6
295675 / wytrawne / s. 55

Stepp Riesling 4
288502 / wytrawne / s. 17

Yealands Estate 

Single Vineyards Pinot Noir 1
291922 / wytrawne / s. 46

Cacadu Ridge 

Cabernet Sauvignon Petit Verdot 1
288506 / wytrawne / s. 39

Babylon's Peak  

Shiraz/Carignan 1
289565 / wytrawne / s. 46

Santa Lucia  

Sauvignon Blanc 3,0 l B
295910 / 

wytrawne / 

s. 65

Santa Lucia  

Cabernet Sauvignon 3,0 l B
295912 / 

wytrawne / 

s. 65

Persica Muscat 3
295676 / wytrawne / s. 10

Stepp Pinot Gris 5
288500 / wytrawne / s. 20

Yealands Landmade  

Sauvignon Blanc 3
291938 / wytrawne / s. 11

Yealands Estate Winemaker  

Reserve Sauvignon Blanc 5
291937 / wytrawne / s. 21

Cacadu Ridge 

Semillon Chardonnay 5
288507 / wytrawne / s. 20

Babylon's Peak Chenin Blanc 3
289566 / wytrawne / s. 13

Las Montañas Chardonnay B
288587 / wytrawne / s. 63

Montemar Reserva  

Cabernet Sauvignon 4
295901 / wytrawne / s. 34

BIAŁE

BIAŁE

BIAŁE BIAŁE

CZERWONE

CZERWONE

CZERWONE

CZERWONE

BIAŁE

BIAŁE BIAŁE

CZERWONE

CZERWONE

BIAŁECZERWONE
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Kotlet schabowy z kapustą zasmażaną i ziemniakami gotowanymi
wieprzowina  Cacadu Ridge Cabernet Sauvignon Petit Verdot     39
Spaghetti Bolognese
dania mączne  Primitivo Marchesi del Salento        52
Śledź w oleju lnianym
ryby    Persica Muscat          10
Pizza margherita
dania mączne   Dolcetto d’Alba Borgogno        55
Kotlet de volaille z masłem ziołowo-czosnkowym
kurczak   Chardonnay Terre al Lago Garda       21
Zestaw sushi: sashimi, nigiri, hoso maki, california maki
sushi    Ampakama Torrontes         11
Pieczona połówka kaczki z jabłkami w majeranku
kaczka   Yealands Estate Single Vineyards Pinot Noir    46
Pierogi ruskie
dania mączne  Pinot Grigio           55
Burger na grillowanej bułce z sałatą, pomidorem i sosem BBQ
wołowina   Don Baltazar Malbec         36
Ciasto czekoladowe na gorącej czekoladzie
czekolada   Croft Ruby Port          59

PrzYKłaDY fOODPaIrINGu PrzYKłaDY fOODPaIrINGu
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

infolinia: 604 516 516
alacarte@faktoriawin.pl

www.faktoriawin.pl

Eurocash - Faktoria Win
ul. Wiśniowa 11

62-052 Komorniki


