
wina czerwone

Vitruviano Leonardo Chianti, DOCG

czerwone • wytrawne • cięższe i wymagające
rocznik 2020 • region Toskania • zawartość alk: 13,5%

niebeczkowane

Intensywny bukiet, z charakterystyczną owocową nutą 
wiśni, ciemnej czereśni i jeżyny oraz mieszanki przy-

praw: wanilii, mięty z dominującym czarnym 
pieprzem. Idealne do dań cięższych w smaku, mię-
snych. Grona: 85% Sangiovese, 10% Merlot, 5% inne.

119 PLN / 24 PLN

Montepulciano d'Abruzzo, DOC

czerwone • wytrawne • łagodne i niewymagające
rocznik 2019 • region Borgo San Leo
zawartość alk: 12,5% • beczkowane

Podstawowe czerwone wino z Abruzzo o czerwono-
-rubinowym kolorze. Bukiet przepełniony aromatami 
owoców. Wytrawne, zharmonizowane, uniwersalne, 

nadające się na każdą okazję.

79 PLN / 16 PLN

I Capolavori, Da Vinci Dama Con l’Ermellino, 
Pinot Grigio Rubicone, IGT 

białe • wytrawne • lekkie i niewymagające
rocznik 2021 • region Emilia-Romagna
zawartość alk: 12% • niebeczkowane

Wewnątrz butelki owocowy i kwiatowy aromat
połączony  z klasyczną nutą świeżości i mineralności. 
Pasuje do różnego rodzaju makaronów, szczególnie 

tych wyjątkowo serowych oraz pizz Bianche.
Grona: Pinot Grigio 85%, inne 15%.

99 PLN / 20 PLN

wina białe



Terre Forti Sangiovese Rosato 
Rubicone IGT

różowe • wytrawne • lekkie i niewymagające 
rocznik 2018, 2020 • region Emilia-Romagna 

zawartość alk: 12% • niebeczkowane

Rześkie i świeże o aromatycznym bukiecie polnych 
kwiatów. Smak pełen soczystych truskawek, malin
i jagód. Pasuje do sałatek oraz dań z krewetkami.

79 PLN / 16 PLN

12 e mezzo, Primitivo del Salento, IGP

czerwone • półwytrawne • ciężkie ale niewymagające
rocznik 2020 • region Puglia • zawartość alk: 12,5%

beczkowane

Bogaty w aromat ciemnych wiśni, roślin śródziemno-
morskich i świeżych czerwonych kwiatów. Pasuje  do 

pizz na czerwonym cieście, szczególnie tych zawierają-
cych chilli i pikantne salami. Grona: 100% Primitivo.

119 PLN / 24 PLN

MÜNZENRIEDER  Heideboden Classic 1 l 2018

czerwone • wytrawne • proste i nieskomplikowane
rocznik 2018 • region Burgenland • zawartość alk: 13% 

• beczkowane

Czereśnia, śliwka, biały pieprz, łagodne taniny, 
subtelna kwasowość. Pasuje zarówno do dań maka-

ronowych jak i wszelakich pizz. Grona: Zweigelt.

99 PLN / 20 PLN

wina różowe


