CHAMPAGNE i WINA MUSUJĄCE
Dom Caudron

AC Champagne, Francja

265 zł
750 ml

Prédiction to w czystej postaci Pinot Meunier tworzone metodą
tradycyjną i starzone w butelce przez 2 lata. Ten szampan powstał
jako pierwszy spośród całej gamy win Dom Caudron i w sposób
szczególny uwydatnia terroir Passy-Grigny i cechy szczepu. Wyczuwalne wyraziste cytrusowe nuty podkreślone akcentem miodu.
Znakomity jako aperitif, towarzysz długich rozmów. Pasuje do
owoców morza, ryb, tart warzywnych, białych mięs, sałatek i lekkich
przekąsek.

Moet&Chandon Imperial

385 zł

AC Champagne, Francja

To najpełniejszy i uniwersalny wyraz szampanów tej marki. Odzwierciedla różnorodność i komplementarność trzech szampańskich
szczepów, a także bogactwo najlepszych winnic regionu, by wyłonić
płynącą z tego połączenia magię najbardziej uwielbianego szampana
na świecie.

750 ml

Znakomity na aperitif, pasuje do lekkich warzywnych i owocowych
przystawek, sałatek oraz dań z owoców morza. Wybornie smakuje
w połączeniu z truskawkami czy malinami.

Parató Cava Brut Reserva
DO Cava, Penedès, Katalonia, Hiszpania
Macabeo, Xarel·lo, Parellada, Chardonnay

150 zł
750 ml

Jasnosłomkowy kolor ze złotym przebłyskiem, delikatne i trwałe
bąbelki. Aromaty owocowe – gruszka, jabłko i banan, lekko kwiatowe, wyczuć można zapach ściętej trawy i anyżu. W ustach delikatne
musowanie, dominujące cytrusy, długi smak z wyczuwalną nutą
śmietanową z odrobiną drożdżowego ciasta.
Świetnie sprawdza się jako aperitif, a także dodatek do przystawek,
sałatek i innych lekkich posiłków.

Contarini Prosecco Treviso Brut
Millesimato
DOC Treviso, Veneto, Włochy
Szczep: 100% Glera

115 zł
750 ml

100 ml

18 zł

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

Palacio de Bornos Frizzante

120 zł

DO Rueda, Hiszpania,
100% Verdejo

750 ml

Przyjemny jasnosłomkowy kolor z zielonkawym połyskiem. Zapach
intensywny, pełen słodyczy, wyczuwalne nuty brzoskwiń, cytrusów i
tropikalnych owoców. W smaku świeże, musujące, znakomita równowaga pomiędzy słodyczą a kwasowością.

100 ml

Wspaniale orzeźwia, pasuje do deserów, lodów, lekkich przekąsek,
sałatek i serów pleśniowych.

19 zł

WINA NA KIELISZKI

Face to Face Verdejo

VT Castilla y Leon, Hiszpania

Jasny, słomkowy kolor szczepu Verdejo niesie intensywny nos
o nutach ananasa, banana, cytryny i grapefruita.

70 zł
750 ml

150 ml

15 zł

Świetnie komponuje się z rybami, owocami morza i ryżem.

Face to Face Tempranillo

VT Castilla y Leon, Hiszpania

Wino o głębokim, wiśniowym kolorze. W nosie aromaty czerwonych,
dojrzałych owoców maliny i czarnej porzeczki. Dobrze zbudowane,
harmonijne i owocowe.

70 zł
750 ml

150 ml

15 zł

Doskonale pasuje do czerwonych mięs, drobiu i dziczyzny.

Katherine Hills Chardonnay

85 zł

South Western Australia

750 ml

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

150 ml

19 zł

Doskonały partner do dań rybnych i sałatek.

Katherine Hills Cabernet Sauvignon
South Western Australia

Wino o rubinowej barwie z fioletowymi refleksami. Młode i żywiołowe,
dobrze zbalansowane i wyraziste. Łączy aromaty czerwonych owoców
w intensywny bukiet.
Wspaniale komponuje się z czerwonymi i pieczonymi mięsami oraz
twardymi serami.

85 zł
750 ml

150 ml

19 zł

WINA NA KIELISZKI

Essere Chardonnay

85 zł

IGT Veneto, Włochy

Wino o słomkowym kolorze. W nosie subtelne kwiatowe nuty.
Podniebienie delikatne o niskiej kwasowości.

750 ml

19 zł

150 ml

Doskonałe jako aperitif, do przystawek, dań na bazie ryb i owoców
morza.

Essere Merlot

IGT Veneto, Włochy

Wino w kolorze rubinowej czerwieni o typowym bukiecie: małe
czerwone owoce, cynamon i dojrzała śliwka. Na podniebieniu
miękkie i harmonijne, w finiszu wyczuwalne owoce i przyjemna
kwasowość.

85 zł
750 ml

150 ml

19 zł

Dobrze współgra z risotto, pizzą, makaronami i delikatnym mięsem.

Floriography Blooming White

Western Cape, RPA
Bukettraube, Muscat d’Alexandrie, Weisser, Riesling, Gewurztraminer

95 zł
750 ml

150 ml

21 zł

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

Floriography Blooming Red
Western Cape, RPA
Shiraz, Cinsault, Mourvedre, Grenache, Viognier

Aromaty owoców, w szczególności dojrzałych śliwek, malin oraz
czarnej czekolady i niuansów dymnych. Na podniebieniu soczyste
taniny.
Wino na każdą okazję.

95 zł
750 ml

150 ml

21 zł

ARGENTYNA
Tomero Malbec

150 zł

Finca los Álamos, Mendoza

Wino o eleganckim rubinowym kolorze z fioletowym przebłyskiem.
Tworzone starannie w beczkach z dębu francuskiego przez 8 miesięcy, następne 6 miesięcy układane w butelkach. Pełne przyprawowych
i owocowych aromatów przetykanych zapachem skóry. W ustach
aksamitne, bogate w smaki miękkich, ciemnych owoców z dominacją
śliwki.

750 ml

Wyborny partner dań mięsnych, serów dojrzewających, a także
gorzkiej czekolady.

Vistalba Corte B

Finca los Álamos, Mendoza
92% Malbec, 8% Cabernet Sauvignon

220 zł
750 ml

Wino o błyszczącej czerwonej sukni, przepełnione ciemnymi
refleksami. W nosie pikantne aromaty przywołujące na myśl zapach
cedrowego pudełka cygar. Szczypta czekolady. W smaku ostre
i żywe, tłuste i soczyste. Końcówka wiśniowo-czekoladowa ze
świeżym, kwasowym akcentem.
Świetne do czerwonego i pieczonego mięsa oraz serów dojrzewających.

Winnica Bodega Vistalba Carlosa Pulenty powstała w 2002 roku na rodzinnej farmie w Vistalba
(Lujan de Cuyo). Styl architektoniczny budynków winiarni to „Criollo” wpasowujący się idealnie
w terroir Mendozy. To tutaj Carlos Pulenta rozpoczął swoje przedsięwzięcie mając ze sobą
dorobeFk swoich przodków, doświadczenie i wiedzę o tradycyjnych metodach winifikacji,
angażując członków swojej rodziny, doradców oraz profesjonalnych enologów. Winnica jest
położona na 58 hektarach.
Winiarnia została zaprojektowana w taki sposób aby siła ciążenia zastępowała pracę pomp.
Carlos Pulenta sam zaprojektował zbiorniki fermentacyjne posiadające na swych wewnętrznych
ścianach rury które cyrkulując zimną lub ciepłą wodę zmieniają temperaturę fermentujących
winogron przez co moszcz dostaje dodatkową oksydację. W sercu winiarni znajduje się podziemna piwnica o stałej temperaturze i wilgotności w której leżakuje wino zarówno w beczkach
dębowych jak i w butelkach.

AUSTRALIA
Beresford McLaren Vale Shiraz
McLaren Vale

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

210 zł
750 ml

FRANCJA
Preignes Cabernet Sauvignon
IGP Pays d’Oc, Langwedocja

110 zł
750 ml

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

Frey Sohler Gewurztraminer

155 zł
750 ml

AC Alsace

Elegancki słomkowy kolor z jasnymi refleksami. Intensywny bukiet
uwydatnia bogate aromaty owoców, kwiatów i przypraw. Mocne,
dobrze zbudowane i eleganckie. Podniebienie wypełnione niesamowitymi aromatami.
Doskonale pasuje do egzotycznych, zarówno pikantnych jak i słodko-kwaśnych dań, kuchni chińskiej, miękkich serów. Świetny aperitif
i dodatek do deserów.

Domaine Seguinot Bordet Chablis

AC Chablis
100% Chardonnay

Lśniąca, złotożółta barwa z zielonymi refleksami to wizytówka
Chablis. Czyste aromaty poprzedzają soczyste smaki zielonego
jabłka, cytryny oraz białej brzoskwini. Dojrzałe i rześkie dzięki minerałowym nutom, które towarzyszą w końcówce dobrze zintegrowanej
kwasowości.
Niezrównane do białych mięs w sosach, owoców morza oraz wędzonego łososia.

To bardzo stara winnica należąca do jednego
z wiekowych rodów Seguinot w Maligny
(Chablis) – zamieszkują te tereny od 1590r.
Winnica składa się z 16 ha upraw położonych
na prawym brzegu rzeki Serein, stoki mają
ekspozycję południową i południowo-wschodnią. Są to tereny macierzyste słynnego Chablis, które dziś należy do najlepszych
win świata i nie da się go skopiować. Wiele
zawdzięcza glebie, która jest tu wapienno-ilasta, bogata w kimeryd. Uprawia się tu odmianę Chardonnay z Beaune – czyli burgundzką
wersję tego szczepu.

190 zł
750 ml

HISZPANIA
Senorio de Otazu Chardonnay

DO Navarra

165 zł
750 ml

Czyste i lśniące wino. Bardzo intensywny nos aromatów kwaskowatych skórek jabłek, podkreślony dodatkowo nutą brzoskwini, ananasów oraz świeżo skoszonej trawy i skórek owoców cytrusowych.
Niezwykle przyjemny smak z odrobiną wyczuwalnych jabłek
w posmaku.

Senorio De Otazu Premium Cuvee

DO Navarra
Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon

170 zł
750 ml

Wino o fioletowoczerwonej barwie. W nosie balsamiczne i przyprawowe, w smaku wyczuwamy owoce jeżyn, czarnych porzeczek
i czekolady. Wino dojrzewało w beczkach – dlatego odnajdujemy
w nim waniliowe tony. Trunek ma swoją moc i długą końcówkę.
Znakomicie pasuje do mięs, pieczeni, serów i ciemnej czekolady.

Parató Passió

DO Penedès, Katalonia
70% Cabernet Sauvignon, 30% Tempranillo

195 zł
750 ml

Ta Reserva jest winem, które leżakuje w beczce minimum 14 miesięcy.
Ciemnoczerwony kolor, wysoce skoncentrowany. Dzięki starzeniu
w beczce posiada wyraźne aromaty żywiczne cedru i suchej skóry oraz
nuty kwiatów i owocowo-warzywne. W ustach gładka, tradycyjna, lekka
i orzeźwiająca gorycz z nutami kawy, przypraw (zielona papryka,
muszkatołowiec korzenny) oraz minerałów.
Odpowiednie towarzystwo dla potraw z warzyw i wszelkiego pokroju
mięs.

Señorío de Otazu jest miejscem gdzie awangardowa architektura spotyka się ze sztuką, gdzie
podziw dla natury sprawił iż powstała wspaniała
winnica. Wina które tu powstają są połączeniem
tradycji i nowoczesności. Señorío de Otazu
odbudował winnicę która została założona tu już
w XII wieku. Terroir i klimat sprawia iż wina
powstające w tym miejscu są winami o wysokiej
jakości. Jako jedni z niewielu winnica Otazu
posiada w swej ofercie Vino de Pago – jedno z
dziesięciu na terenie Hiszpanii od 2012r. Termin
ten oznacza najwyższy stopień w skali jakościowej win hiszpańskich. Oznacza on iż smak i
jakość jest powtarzalna z roku na rok, winorośle
są uprawiane na terenie winnicy, a wino jest tam
produkowane i butelkowane.

NIEMCY
Ruppertsberger Kabinett Riesling Mild
Pfalz

115 zł
750 ml

Jasnozłoty kolor z zielonymi refleksami. W nosie świeże aromaty
brzoskwiń i miodu. Na podniebieniu przyjemna słodycz zbalansowana
typową kwasowością Rieslinga. Doskonale pasuje do dań z ryb.

Weingut Koegler Riesling HalbTrocken
Qba Rheingau

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

135 zł
750 ml

POLSKA
Rześki Poranek

Małopolski Przełom Wisły

140 zł
750 ml

Wino o jasnosłomkowym kolorze. W nosie aromaty pieczonych
jabłek i dojrzałej gruszki. W ustach otwiera się nutą jabłek i brzoskwiń
– wyrazisty owocowy charakter. Zbalansowana kwasowość ze
świeżym finiszem.
Znakomite w połączeniu z sałatkami, kurczakiem, z rybą i owocami
morza.

Smak Lata

Małopolski Przełom Wisły

140 zł
750 ml

Różowe wino z delikatną wytrawnością. W nosie wyraźne nuty
poziomek i truskawek ze śmietanką. W ustach przyjemnie lekkie,
świeże i owocowe.
Znakomite na aperitif, do sałatek i warzyw, do białych mięs, ryb
i owoców morza.

Letni Wieczór
Małopolski Przełom Wisły

140 zł
500 ml

Wino o jasnej słomkowej barwie. W nosie dominuje dojrzały grejpfrut,
cytrusy i delikatne egzotyczne tony. W ustach natomiast otwiera się
dojrzałą gruszką, pieczonym jabłkiem. Smak długi przyjemnie podkreślony słodyczą, zbalansowany subtelną kwasowością.
Wino znakomite do deserów owocowych, szczególnie do szarlotki z
lodami.

Noc Marzeń

Małopolski Przełom Wisły

Wino o ciemnowiśniowej, głębokiej barwie. Wyczuwalne aromaty
dojrzałych czarnych wiśni i śliwek. W tle nuty czekolady, wanilii i migdałów. Na podniebieniu owocowe, z ułożonymi, krągłymi taninami.

170 zł
750 ml

POŁUDNIOWA AFRYKA
Cederberg Merlot/Shiraz
WO Cederberg
60% Merlot, 40% Shiraz

165 zł
750 ml

Wytrawny kupaż czerwonych win o przepięknym kolorze. Wspaniałe
aromaty dojrzałych owoców jagodowych z nutami dymu, którym
towarzyszą dobrze zintegrowane, soczyste taniny.
Doskonały partner dań z dziczyzny ale także wspaniałe jako akompaniament pieczonych lub grillowanych czerwonych mięs.

Cederberg Bukettraube

165 zł
750 ml

WO Cederberg

Aromaty owoców, w szczególności dojrzałych śliwek, malin oraz
czarnej czekolady i niuansów dymnych. Na podniebieniu soczyste
taniny.
Wino na każdą okazję.

NOWA ZELANDIA

Tohu Sauvignon Blanc
Marlborough

190 zł
750 ml

To Sauvignon Blanc to doskonały wyraz smaku winogron rosnących na
wysoko położonych parcelach w dolinie Awatere, Marlborough.
Trunek ten ukazuje nam aromaty świeżych cytrusów, liści czarnej
porzeczki oraz nut ziołowych. Na podniebieniu odczujemy smaki
zielonego jabłka, różowego grejpfruta, słodkiej limonki oraz mineralne
nuty doprowadzające nas do świeżej i wytrawnej końcówki.
Podawać jako aperitif, lub z rybami, owocami morza czy sałatkami
z sosem vinegret.

Kono Pinot Noir
Marlborough

Głębokoczerwony kolor z lekko miedzianymi przebłyskami. Zaskakujące aromaty cedru, cygar oraz czerwonych owoców. W smaku z początku słodkie, później rozwija się wspaniale aby na końcu rozbłysnąć
nutami tytoniu, gorzkiego kakao oraz przypraw.
Jest idealnym partnerem do kaczki i dzikiego ptactwa.

190 zł
750 ml

WŁOCHY
Santa Lucia Sangiovese Losco
DOC Maremma Toscana

125 zł
750 ml

Wino o rubinowej barwie, dojrzewające w stali ok. pół roku. Świeże,
wytrawne, aromatyczne – z ziołową nutą. W smaku wyczuwalne jagody
z odrobiną czekolady. Dobrze zbalansowane, o miękkich taninach
i przyjemnej kwasowości.
Znakomicie pasuje do kuchni włoskiej, dań mięsnych i serów.

495 zł

Cesari Amarone Bosan

750 ml

DOC Valpolicella Classico

Jakość Amarone Bosan bierze początek w odpowiedniej gęstości
nasadzeń i wyborze najlepszych jakościowo kisci, które po dokładnym
suszeniu przez 4 miesiące pozwalają wytworzyć to wyjątkowe wino. Trzy
lata dojrzewa w wielkich beczkach dębowych oraz w małych baryłkach
z dębu francuskiego, a następnie 12-15 miesiecy przebywa
w butelkach zanim trafi na rynek. Juz na poczatku czuć intensywne
aromaty dojrzałych wiśni. Wyczuwalne delikatne nuty poszycia
leśnego, przypraw, wanilii i czekolady. Smak pełny i złożony, wysoka
zawartość alkoholu dodaje mocy i ciepła. Szlachetne i zrównoważone
taniny daja bogatą i długą koncówkę.
Doskonale komponuje się z dziczyzną,
mięsem.

grillowanym i duszonym

WINA KONESERA
Gianni Gagliardo Barolo Preve Riserva
DOCG Barolo

950 zł
750 ml

Wino przebywa w beczkach dębowych 24 miesiące. Barwa rubinowopomarańczowa. Znakomicie nadaje się do przechowywania nawet
przez dwie dekady. Zapach jest bardzo przyjemny, z nutą suszonej róży
i specyficznymi owocowymi tonami. Wrażenia smakowe zależą od
wieku trunku. Taniny delikatne i długie.
Szczególnie polecane do pieczonych czerwonych mięs ale równie
ciekawie smakuje z rybą.

Senorio de Otazu Vitral
DOP Pago de Otazu, Navarra
100% Cabernet Sauvignon

To stuprocentowe Cabernet Sauvignon o ciemnorubinowym kolorze.
Aromaty czerwonych owoców i dębu. Wino starzone było 18 miesięcy
w beczkach z dębu francuskiego, co daje wyczuwalne nuty wanilii.
Dobrze zbudowane i posiadające elegancką końcówkę.
Doskonałe do czerwonych mięs, wędlin oraz twardych serów.

1100 zł
750 ml

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

Wina dostarcza:

www.willawin.pl

Wina zawierają siaryczyny

