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FRANCJA / BURGUNDIA6

Nic nie stoi na przeszkodzie w efektywnej sprzedaży win zwłaszcza, gdy się współpracuje z nami.

Restauracje i hotele są miejscami odwiedzanymi przez coraz bardziej świadomych Gości, a wino dla wielu stało 
się niezbywalnym elementem wizyty w lokalu, niezależnie czy to swobodny lunch, czy uroczysta kolacja. 

Starannie wyszkoleni pracownicy bez kompleksów potrafią nawiązać kontakt nawet z najbardziej wyedukowa-
nymi winiarsko klientami - dzięki zdobytej wiedzy i wynikającej z niej pewności siebie. Są oni dzięki szkoleniom 
technicznie sprawni na tyle, by we właściwy sposób dokonać serwisu wina i wykryć jego ewentualne wady. 
Z tej pewności siebie powinna również wynikać umiejętność doradzenia Gościom wina najbardziej odpowied-
niego. Do takich miejsc klienci wracją częściej, ponieważ wiedzą, że zostaną profesjonalnie obsłużeni.

Swoim klientom doradzamy również już podczas konstrukcji kart win, jak właściwie ułożyć i opisać poszczegól-
ne etykiety, by całość była maksymalnie czytelna i zrozumiała.

Fachowe szkolenia są prowadzone przez sommeliera z wieloletnim doświadczeniem zdobytym m.in. w re-
stauracji z gwiazdką Michelin, pięciogwiazdkowym hotelu oraz podczas wielokrotnych udziałów w finałach 
Mistrzostw Sommelierów zarówno w Polsce, ale też jako reprezentant kraju - za granicą. Działalność edukacyj-
na związana jest również z jego aktywnością jako autora branżowych magazynów takich jak „Magazyn Wino” 
oraz „Ferment”.

Z radością bierzemy na swoje barki udział i prowadzenie eventów winiarskich takich jak prezentacje, kolacje 
komentowane czy degustacje, które w całym kraju już od wielu lat są bardzo popularne. Częste wizyty w Polsce 
producentów naszych win są doskonałą ku temu okazją .

Tam, gdzie znajdują się wina, powinny one mieć sens i właściwe zastosowanie. Naszym zadaniem jest pomóc 
ten sens odnaleźć, wykorzystując całą wiedzę i doświadczenie, jakim dysponujemy. 
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Vino Spumante extra Dry
De Faveri Spumanti

  włochy / Veneto   
  Vino Spumante
 100% glera

B            FAV06

Wino bardzo delikatne, pieniste i owocowe.  
Styl Extra Dry daje wiele aromatów dojrzałych, 
wręcz kandyzowanych owoców takich jak mo-
rele, gruszki, ananas. Dzięki sporej kwasowości 
balans z cukrem został zachowany i Vino Spu-
mante powoduje natychmiastowe odświeżenie. 
Finisz przyjemny i długi.

De Faveri prosecco Doc
De Faveri Spumanti

  włochy / Veneto
  prosecco Doc treviso
 100% glera

B            FAV04

Słomkowa barwa, wino musuje małymi 
i wyraźnymi bąbelkami. Owocowy aromat 
kandyzowanej cytryny i żelków grejpfruto-
wych oraz miąższu pomarańczy. Niezmiernie 
świeże i delikatne - końcówka pozostawia 
przyjemny posmak zielonego jabłka. 

De Faveri prosecco 
Valdobbiadene Superiore Docg
De Faveri Spumanti

  włochy / Veneto   
  prosecco Docg Valdobbiadene Superiore
 100% glera

B            FAV05

Delikatnie musujące wino o słomkowej barwie. Aromaty owoców cytrusowych takich jak limonka, grejpfrut, 
ananas. Delikatny i lekki styl podkreślony żwawym finiszem z nutami skórki pomarańczy i pigwy. Perliste, 
na podniebieniu pozostawia wrażenie czystości i rześkiej owocowości. Wytrawny posmak powoduje natych-
miastowe orzeźwienie. Doskonałe na aperitif i do połączenia z szynką parmeńską i arbuzem.

8 WINA MUSUJĄCE



Blanquette de limoux tradition
Antech Limoux 

  Francja / langwedocja 
  aoc Blanquette de limoux   
  90% mauzac, 5% chardonnay, 5% chenin 

B            ANT04

Wino o intensywnym zapachu świeżo wypieczonego 
chleba, dojrzałych jabłek, gruszek, cynamonu. Delikatne 
musowanie i wysoka kwasowość powodują, że wino 
jest bardzo świeże i owocowe. Wyraźnie wytrawny styl 
i mineralna końcówka predestynuje to wino na aperitif 
i do lekkich przystawek.

crémant de Bourgogne
J.J. Vincent & Fils 

  Francja / Burgundia  
  aoc cremant de Bourgogne
  100% chardonnay

B            FUI01

Złoto-bursztynowy kolor wina oraz delikatne, choć wy-
raźne nasycenie bąbelkami. Wino jest świeże i cytruso-
we na samym początku, ale dojrzała natura Chardonnay 
daje o sobie znać w finiszu, kiedy pojawia się wyraźna 
nuta słodkich gruszek i pieczonego ciasta. Długi i delikat-
ny finisz podkreślony owocowym aromatem.

crémant du jura
Domaine André et Mireille Tissot 

  Francja / jura    aoc crémant du jura
  50% chardonnay, 40% pinot noir, 

5% poulsard, 5% trousseau

B            AMT04

Wino o głębokim, złotym kolorze, z delikatnym 
trwałym musowaniem. W zapachu intensywne, pełne 
aromatów orzechów, świeżego chleba, dojrzałych 
jabłek, po których pojawiają się aromaty kwiatów 
i brzoskwini. W ustach jest świeże i żywe. 

EKO

Blanquette de limoux 
Doux et Fruité
Antech Limoux 

  Francja / langwedocja  
  aoc Blanquette de limoux     100% mauzac

B            ANT02

Wino o zapachu suszonych moreli, pieczonego jabłka 
i akacji. W ustach bardzo żywe, krągłe, aromatyczne, 
z wyraźną słodyczą. Owocowy charakter podkreślony 
bąbelkami powoduje, że wino jest żwawe i delikatne. 
Idealne do podkreślenia deserów takich jak jabłecznik, 
crêpes suzette czy crème brûlée. 
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crémant de limoux 
rosé emotion
Antech Limoux 

  Francja / langwedocja 
  aoc cremant de limoux   
  66% chardonnay, 20% chenin, 

10% mauzac, 4% pinot noir

R          ANT06

Wino o szklistym, lekko różowym zabarwieniu. 
Aromaty truskawek, poziomek i chleba. Bardzo soczyste 
i odświeżające na palecie, niewielkie bąbelki skrzą się 
w kieliszku i dodają winu rześkiego charakteru.

Vin mousseux Brut 
atmosphères
Domaine Landron

  Francja / Dolina loary   
  Vin mousseux de Qualité  
  80% Folle Blanche, 20% pinot noir

B            LAN03

Wyśmienite i eleganckie wino musujące, dzieło wy-
bitnego winiarza i miłośnika uprawy biodynamicz-
nej znad Loary - Jo Landrona. Dzięki Folle Blanche 
wino jest żywe i świeże. Pinot nadaje struktury, 
złożoności oraz... lekko różowego koloru.

FrV100 Sparkling 
gamay méthode 
ancestrale
Domaine des Terres Dorées

  Francja / Beaujolais  
  Vin de France  
 100% gamay

R            TDOR07

Lekko musujące, bardzo żwawe i świeże wino. 
Po nalaniu do kieliszka pojawiają się zapachy słod-
kich truskawek, poziomek, malin, czereśni. 
W ustach pomimo słodyczy jest owocowe i delikat-
ne, o średnim ciele i zaskakująco długiej końcówce. 

SŁODKIE

SŁODKIE
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champagne pol roger 
extra Brut
Pol Roger

  Francja / Szampania     aoc champagne
  1/3 pinot noir, 1/3 pinot meunier, 

1/3 chardonnay    B            PLR04

Wino o złotym, gęstym i lśniącym kolorze, które przepeł-
nione jest tysiącem małych bąbelków. W nosie subtelne, 
o aromatach kwiatów goździków i róży, które przechodzą 
w nuty skórki chleba, drożdży i owoców cytrusowych, które 
następnie łączą się i tworzą wino świeże i żywe. W smaku, 
przy pierwszym kontakcie, bardzo wyraźne i bezpośrednie, 
finisz odkrywa jego wspaniałą strukturę i finezję. 

champagne pol roger 
rich Demi Sec
Pol Roger

  Francja / Szampania     aoc champagne
  1/3 pinot noir, 1/3 pinot meunier, 

1/3 chardonnay    B            PLR05

Cuvée Rich ma wspaniały złoty kolor z dyskretnymi 
miedzianymi przebłyskami. W nosie na początku wino jest 
czyste, eleganckie i otwarte, następnie pojawiają się nuty 
suszonych owoców, zmysłowych zapachów kwiatów, ak-
centów drewna oraz delikatna nuta roślinna. W ustach bo-
gate, potężne, złożone i pięknie zrównoważone. Delikatna 
słodycz (34 g/l) jest dobrze zharmonizowana z pozostałymi 
elementami i nie wpływa dominująco na charakter wina.

champagne pol roger 
Brut réserve
Pol Roger

  Francja / Szampania
  aoc champagne
 1/3 pinot noir, 1/3 pinot meunier, 

1/3 chardonnay

B            PLR01

0,375l

1,5l

  PLR03

  PLR09

3l   PLR12

Pol Roger Brut Réserve, tzw. „White 
Foil”, jest podstawowym winem 
producenta, jego wizytówką. Jest to 
wino o pięknym słomkowym kolorze, 
w kieliszku powoli uwalniającym drobne 
bąbelki. W zapachu jest mocne, świeże, 
okazując najpierw aromaty cytruso-
wo-jabłkowe, a następnie aromaty 
kwiatowe, które z kolei ustępują miej-
sca nutom wanilii i brioszki. W ustach 
smaki gotowanych owoców (dżem z pi-
gwy, moreli), skórki pomarańczy łączą 
się z nutami wosku pszczelego, miodu 
akacjowego i przypraw korzennych jak 
kardamon i anyż.
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champagne pol roger 
Blanc de Blancs 
Pol Roger

  Francja / Szampania   
  aoc champagne
  1/3 pinot noir, 

1/3 pinot meunier, 
1/3 chardonnay

B            PLR06

Wino o bladej, żółto-złotej barwie z delikatnymi zielonymi przebłyskami i cudownym musowaniem w kieliszku. W nosie na począt-
ku aromaty grejpfruta połączone z nutami migdałów, co sprawia, że wino jest zachwycająco świeże i delikatne. Z czasem pojawiają 
się aromaty białych kwiatów i moreli. Wino dobrze zbalansowane i o pełnym ciele. W ustach wyczuwalne smaki zielonego jabłka 
i cytrusów, po krótkim czasie ustępują, by zrobić miejsce śmietankowym teksturom masła i bezy, co daje ogólne wrażenie wyjat-
kowej złożoności. 

champagne pol roger rosé 
Vintage Pol Roger

  Francja / Szampania     aoc champagne
  60% pinot noir, 40% chardonnay

R            PLR07

Wino o intensywnym różowym kolorze z drobnymi 
pasmami unoszących się bąbelków. W nosie aro-
maty poziomek, truskawek i owoców leśnych. W 
ustach bardzo świeże, pełne treści i akcentów deli-
katnej wanilii. Po chwili pojawiają się kolejne war-
stwy zapachowe - owoce cytrusowe z wyraźnymi 
nutami grejpfruta w końcówce. Wino o cudownej 
strukturze i finezji, pełnym ciele i dużej intensyw-
ności. Jest to szampan z wielką osobowością.

champagne pol roger Brut
Vintage Pol Roger

  Francja / Szampania     aoc champagne
  60% chardonnay, 40% pinot noir

B            PLR02

Ten rocznikowy szampan ma przyjemny 
głęboki złoty kolor. W zapachu od początku 
mamy do czynienia z winem potężnym 
i złożonym, ukazującym swoją dojrzałość, 
w którym dominują rozwijające się aromaty 
pigwy i jabłka połączone z bogatszymi nu-
tami suszonych owoców. W ustach wino ma 
kremową, zmysłową i dobrze zbalansowaną 
strukturę. W długiej końcówce dominują 
złożone orzechowe aromaty migdałów połą-
czone z cytrusową świeżością.  

1,5l   PLR14

champagne pol roger 
Sir winston churchill
Pol Roger

  Francja / Szampania  
  aoc champagne
  pinot noir & chardonnay

B            PLR08

Ten wyjątkowy szampan powstaje tylko 
w najlepszych rocznikach. Był to ulubiony 
szampan Winstona Churchilla, a obecnie 
jest jednym z najbardziej prestiżowych 
i wyjątkowych win na świecie. 

Wino o głębokim złotym kolorze z pięk-
nym musowaniem w kieliszku. W nosie 
eleganckie, pełne złożonych aromatów, 
wśród których dominują suszone owoce, 
prażone migdały i miód. W ustach wino 
o pięknym, pełnym ciele, potężnej, bogatej 
strukturze, zbalansowanej z odświeżają-
cą kwasowością i aromatycznymi nutami 
owoców cytrusowych. Wyjątkowo długa 
końcówka, w której śmietankowe nuty 
masła łączą się z owocowym bogactwem 
śliwek mirabelek, aromatami świeżej bułki 
drożdżowej i dojrzałej gruszki.

1,5l   PLR11
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Blanc de craie
Henri Giraud 

  Francja / Szamapania  
  aoc champagne
  100% chardonnay

B            HGI03

Najnowszy projekt domu Henri 
Giraud. Niecodzienny styl szampana 
Blanc de Blancs. Wino jest skompo-
nowane z 55% Chardonnay z gminy 
Aÿ Grand Cru + 45% Chardonnay 
z Montagne de Reims, wliczając 
30% Louvois Grand Cru.

mV 10/12 
Henri Giraud

  Francja / Szamapania  
  aoc champagne
  70% pinot noir, 30% chardonnay 

B            HGI05

Wino jest kontynuacją słynnej etykiety Henri 
Giraud Fût de Chêne (rocznikowy szampan 
wypuszczany 4-5 razy na dekadę). Jest to 
wersja nierocznikowa (MV-Multi Vintage) 
składająca się w 70% z Pinot Noir i 30%  
z Chardonnay. 70% wina pochodzi z rocznika 
2010 (MV10- Multi Vinatge na bazie 2010) 
a pozostałe 30% to stare wina z réserve 
starzone w winnicy w systemie solera.

code noir 
Henri Giraud

  Francja / Szamapania  
  aoc champagne
  100% pinot noir

B            HGI04

Jest to wino z odmiany Pinot Noir. Fermentacja alkoholowa oraz jabłko-
wo-mlekowa trwa 12 miesięcy w beczkach dębowych z drewna argonne, 
w których następuje dojrzewanie na osadzie drożdżowym. Następnie 
zachodzi winifikacja szampańska, czyli wtórna fermentacja w butelce. 
Po jej zakończeniu szampan dojrzewa na osadzie przez okres 4 lat.

hommage 
à François hémart 
Henri Giraud

  Francja / Szamapania  
  aoc champagne
  70% pinot noir, 30% chardonnay 

B            HGI02

Jest to szampan z portfolio Henri Giraud 
najbardziej uniwersalny i delikatny. 
Delikatnie złota barwa i odcienie miodu. 
Aromaty dojrzałych jabłek, gruszek i cy-
namonu. W tle świeża kwasowość i nuty 
brzoskwini oraz przyjemny i gładki finisz.

Dame jane rosé 
Henri Giraud

  Francja / Szamapania  
  aoc champagne
  70% pinot noir, 30% chardonnay 

R            HGI07

Rosé Dame Jane jest winem, które dla Claude 
Giraud oznacza poziom podstawowy, choć 
dla wielu innych byłoby czołowym i flagowym 
winem. Wino czerwone dodawane do podsta-
wowego cuvée pochodzi z 70-letnich krzewów 
Pinot Noir w Aÿ Grand Cru - jakość owocowych 
aromatów jest nieskazitelna. Suszone wiśnie, 
cynamon, kwiaty, rumianek. Wino ma jedno-
cześnie nerw, precyzję i jest kusząco owocowe. 

HE
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argonne
Henri Giraud

  Francja / Szamapania  
  aoc champagne
  90% pinot noir, 10% chardonnay 

B            HGI06

Jest to flagowy szampan producenta, 
reprezentuje styl i możliwości domu 
Henri Giraud i jest owocem 25 lat 
badań nad wpływem beczek z dębu 
argonne na wino.
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champagne hébrart 
rosé Brut 1er cru
Marc Hébrart

  Francja / Szamapania  
  aoc champagne 1er cru
  50% chardonnay, 7% mareuil rouge, 

43% pinot noir

R            HEB05       

Czyste i skoncentrowane, jednocześnie z kry-
staliczną finezją. Aromaty malinowej konfitury, 
truskawek, dojrzałych czerwonych jabłek 
i żurawiny. Wysoka kwasowość pozostawiająca 
przyjemny finisz.

champagne hébrart 
Blanc de Blancs Brut 1er cru
Marc Hébrart

  Francja / Szamapania  
  aoc champagne 1er cru
  100% chardonnay

B            HEB02       

Wino, które jest jednym z najlepszych blanc 
de blancs na rynku. Posiada wszystkie cechy 
znakomitego Chardonnay - elegancję, finezję, 
strukturę. Wysokiej jakości owoc (ok 65% cuvée 
pochodzi z taille, czyli pierwszego, najdelikat-
niejszego soku). Kremowa tekstura, długi i lekki 
finisz oraz soczysty orzeźwiający charakter.

champagne hébrart 
Spécial club Brut 1er cru
Marc Hébrart

  Francja / Szamapania  
  aoc champagne 1er cru
  55% chardonnay, 45% pinot noir

B            HEB06

Wino o mocnych, eleganckich aromatach 
gruszki i miodu. W ustach czuć kremowe 
musowanie, gładką teksturę i świeże aro-
maty grejpfruta, długi finisz.

champagne hébrart cuvée 
de réserve Brut 1er cru 
Marc Hébrart

  Francja / Szamapania  
  aoc champagne 1er cru
  79% pinot noir, 21% chardonnay

B            HEB01       0,375l         HEB09

Nierocznikowy szampan starzony na osadzie 
przez 24 miesiące. Wino o aromatach skórki 
cytryny, mielonych przypraw i świeżego 
imbiru. W smaku aromaty pigwy oraz gruszki 
w syropie. Wino o dobrej, świeżej kwasowości 
i delikatnej mineralności. W końcówce długie 
i przyjemnie kremowe.
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DOLINA 
LOARY

SZAMPANIA

ALZACJA

BURGUNDIA

BURGUNDIA
JURA

KORSYKA

BORDEAUx

POŁUDNIOWY 
ZACHÓD

BEAUJOLAIS

DOLINA 
RODANU

PROWANSJA
LANGWEDOCJA

ROUSSILLON

Champagne Pol Roger
Champagne Hébrart
Champagne Henri Giraud

Domaines Landron
Château de Villeneuve
Domaine Champalou
Domaine Yannick Amirault
Domaine Sautereau
Château de Tracy
Domaine Alphonse Mellot

Château Le Joyeux
Château Montcabrier
Château l’Escart
Château Bégadan
Château Cissac
Domaine de Chevalier
Château Beau-Site
Château Batailley
Château Pontac Lynch
Château du Domaine de l’Eglise
Château Tour Bayard
Château des Bardes
Château Boutisse
Château Trottevieille
Château du Levant
Château Lamothe-Guignard

J.J. Vincent & Fils 
Domaine Louis Michel & Fils
Domaine Jean Goulley & Fils
Remoissenet Père et Fils
Domaine de l’Arlot
Château de Puligny Montrachet 
Domaine de Montille 
Domaine Thibault Liger-Belair
Domaine Bruno Clair
Domaine Jean-Noël Gagnard
Domaine Albert Morot
Domaine Joblot
Château Fuissé
Domaine des Perdrix
Château de Chamirey

Domaine 
Gavoty

Laurent Miquel
Clos du Gravillas
Domaine Sainte Croix
Domaine de Cébène
Antech Limoux

Mas AmielDomaine du Tariquet
Château Combel La Serre

Domaine Vico
Clos Venturi

FRanCja
Francja, będąca jednym z trzech największych producentów wina na świecie, od lat 
pozostaje nie tylko dla Europy, ale i dla świata najważniejszym układem odniesie-
nia. Wina jakościowe tu powstające na setki lat określiły stylistykę powtarzaną nie-
mal w każdym zakątku planety. Pochodzące stąd odmiany winogron - również na 
całym świecie - są symbolem elegancji i równowagi.

Kalejdoskop regionów oraz apelacji daje wina o dużym zróżnicowaniu - każde 
z miejsc na mapie Francji jest ciekawe i warte przedstawienia. Od lat specjalizujemy 
się w tym, by przybliżyć wiele z tych zakątków wielbicielom wina w całej Polsce. 
W naszej ofercie są obecne nie tylko najbardziej rozpoznawalne winnice ale i niszo-
we gwiazdy wyrafinowanych smaków z mniej popularnych rejonów. 

Domaine des 
Terres Dorées

Château de Campuget
Domaine Le Sang des Cailloux
Domaine de la Solitude
Domaine Alain Graillot
Maison M. Chapoutier
Domaine François Villard

Maison 
Trimbach

Domaine André 
et Mireille Tissot



Muscadet La Louvetrie
Domaine Landron

  Francja / Dolina loary  
  aoc muscadet Sèvre et maine Sur lie
  100% melon Blanc

B            LAN02

Wino o aromatach owoców cytrusowych, mokrego 
kamienia i lekkich nut jodyny. W smaku bardzo 
świeże, stalowe, delikatnie owocowe, wytrawne 
i eleganckie, pełne nut mineralnych, które nadają 
winu słonawego posmaku. Wino idealnie kom-
ponuje się z owocami morza, rybami (łososiem, 
okoniem, pstrągiem), sushi, czy sashimi. 

Vin Mousseux Brut 
Atmosphères 
Domaine Landron

  Francja / Dolina loary  
  Vin mousseux de Qualité
  80% Folle Blanche, 20% pinot noir

B            LAN03

Na początku, wino kusi delikatnymi aromatami 
świeżych, soczystych czerwonych jabłek, dojrza-
łych cytryn, słodyczą i mineralną świeżością.  
W smaku wino jest delikatne, lekkie, żywe,  
pełne aromatów i energii. Finisz pozostawia 
wrażenie chrupiącego jabłka.    

Vouvray sec
Domaine Champalou

  Francja / Dolina loary  
  aoc Vouvray
  100% chenin Blanc

B            CHA02

Wino starzone w stalowych kadziach na 
osadzie drożdżowym. Wyczuwalne delikatne 
aromaty jabłek, gruszek i ananasa. W smaku 
wytrawne, z nutami miodu i cytryny, krągłe, 
o kremowej teksturze i jednocześnie bardzo 
świeże w końcówce.

Vouvray demi-sec 
Les Fondraux
Domaine Champalou

  Francja / Dolina loary  
  aoc Vouvray
  100% chenin Blanc

B            CHA05

Vouvray o bardzo świeżym zapachu białych 
kwiatów, cytrusowego miąższu, zielonych 
jabłek, pigwy i grejpfruta. Bardzo wyraźna 
kwasowość pozostawia cukier resztkowy na 
niemal niewyczuwalnym poziomie. Delikatna 
słodycz tylko zaokrągla aromaty wina, dzięki 
czemu jest bardzo owocowe i rześkie.

Saumur champigny 
Château de Villeneuve

  Francja / Dolina loary  
  aoc Saumur champigny
  100% cabernet Franc

C            VLN01

Wino eleganckie o owocowych 
aromatach porzeczki z nutami 
roślinnymi i przyprawowymi. Usta 
owocowe, z gładkimi taninami, lekko 
korzenne, aksamitne, świeże. Typowe 
dla Cabernet Franc mocno ziemiste, 
lekko zwierzęce aromaty oraz soczy-
sta struktura. 

EKO
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Domaine Vico
Clos Venturi
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Château de Campuget
Domaine Le Sang des Cailloux
Domaine de la Solitude
Domaine Alain Graillot
Maison M. Chapoutier
Domaine François Villard



Bourgueil la coudraie
Domaine Yannick Amirault

  Francja / Dolina loary  
  aoc Bourgueil
  100% cabernet Franc

C            AMI01

Delikatny, niemal przejrzysty kolor. 
Silne aromaty szczepu Cabernet Franc 
- kandyzowane truskawki, rozmaryn, 
porzeczka, likierowe wiśnie. Szorstki, 
chropawy finisz.

Bourgueil les Quartiers
Domaine Yannick Amirault

  Francja / Dolina loary  
  aoc Bourgueil
  100% cabernet Franc

C            AMI03

Cabernet Franc jest odmianą intrygującą. 
Jednocześnie jest szczepem o wysokiej 
kwasowości, wyraźnych garbnikach i lekkim 
owocowym bukiecie. Aromaty konfiturowych 
wiśni, lukrecji, popiołu i dżemu jagodowego. 
Szorstkie i surowe.

Bourgueil le grand clos
Domaine Yannick Amirault

  Francja / Dolina loary  
  aoc Bourgueil
  100% cabernet Franc

C            AMI04

EKO

EKOEKO

Wino o pięknym purpurowym kolorze. W zapachu świeże, pełne przyjemnych aromatów czarnej porzeczki połączonych 
z deliktanymi nutami wanilii i dymu. W smaku dominuje czarny owoc z przewagą typowych aromatów czarnej porzeczki. 
Świeże, dojrzałe taniny oraz wysoka kwasowość tworzą pięknie harmonijne wino.
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Sancerre Domaine 
de la Moussière
Domaine Alphonse Mellot

  Francja / Dolina loary  
  aoc Sancerre
  100% Sauvignon Blanc

B            MEL01

Wino o przyjemnym złotym kolorze. W nosie 
bardzo świeże, kwiatowo-owocowe, pełne 
aromatów limonki, grejpfruta, owoców egzo-
tycznych, z mineralną nutą kredy. W smaku 
równie świeże, bardzo intensywnie owocowe, 
chrupkie i lekko pikantne, z przyjemną słona-
wą mineralnością. 

Sancerre Petite Moussière
Domaine Alphonse Mellot

  Francja / Dolina loary  
  aoc Sancerre
  100% pinot noir

C            MEL02

Wino o bardzo głębokim, karmazynowym 
kolorze. W zapachu czerwone owoce - maliny, 
czerwone porzeczki, wiśnie, z delikatnymi nuta-
mi ziaren czarnego pieprzu i wanilii. W smaku 
delikatne, gładkie, ale z wyczywalną taniną. 
Pełne aromatów czerwonych owoców,  
przypraw, z nutami roślinnymi. W końcówce 
długie, przyjemnie owocowe. 

Pouilly Fumé 
Mademoiselle de T
Château de Tracy

  Francja / Dolina loary  
  aoc pouilly Fumé
  100% Sauvignon Blanc

B            TRA06

Wino o charakterystycznym, świeżym, złożonym 
bukiecie z nutami grejpfruta, agrestu, soczystej 
cytryny i owoców egzotycznych. W smaku wino jest 
świeże, bardzo owocowe, chrupkie. Na pierwszym 
planie mamy owoce cytrusowe, trochę agrestu i zie-
lonej, świeżej, majowej trawy, a w głębi delikatne 
nuty owoców egzotycznych. 

  Francja / Dolina loary  
  aoc pouilly Fumé
  100% Sauvignon Blanc

B            TRA01

Wino bardzo przejrzyste i klarowne, błyszczące na 
brzegach kieliszka. W nosie bardzo intensywne nuty 
grejpfruta, czerwonej pomarańczy, dojrzałej cytryny. 
Z każdą minutą ujawniają się kolejne zapachy takie 
jak dojrzała brzoskwinia, rabarbar, agrest. Podczas 
degustacji wyczuwalna delikatna i bogata tekstura. 
Wyjątkowo świeże i mineralne aromaty zyskują 
wyraźne tło. W finiszu pojawiają się nuty orzechów 
pistacjowych, słodkich migdałów, liczi, róż i anyżu.

Pouilly Fumé Château de Tracy
Château de Tracy

Sancerre
Domaine Sautereau

  Francja / Dolina loary  
  aoc Sancerre
  100% Sauvignon Blanc

B            SAU01

Bogaty złożony styl, którego przyczyną są 
zarówno doskonałej jakości owoce z gmin 
Crezancy i Bue oraz długie dojrzewanie na 
osadzie. Ten proces nadaje sporo oleistej 
wręcz tekstury oraz zagęszcza bardzo 
owocowy nos. Aromaty są intensywne: miód 
akacjowy, dojrzały agrest, pomarańcze, kwia-
ty czarnego bzu i chrupiące zielone jabłko. 

EKO EKO
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b O R I E  M a n O U x

château trottevieille
Borie Manoux

  Francja / Bordeaux    aoc Saint emilion 1er 
grand cru classé    50% merlot , 45% cabernet 
Franc, 5% cabernet Sauvignon

C             BMAN108

Trottevielle jest winem wyjątkowo złożonym i wie-
lowarstwowym. Nasycony, głęboki rubinowy kolor 
z fioletowymi przebłyskami na krawędzi. Aromaty 
suszonych śliwek, goździków, marcepanu, palonego 
słodu, tytoniu i zwierzęcej skóry. Garbniki są z po-
czątku chropawe i dają wyraźnie drapiące wrażenie, 
ale po kilku minutach łagodnieją i są znacznie 
bardziej aksamitne. Finisz jest już bardzo subtelny, 
przyprawowy i konfiturowy.

château pontac lynch
Borie Manoux

  Francja / Bordeaux
  aoc margaux cru Bourgeois
  35% cabernet Sauvignon, 20% cabernet Franc, 

40% merlot , 5% petit Verdot

C            BMAN28     1,5l      BMAN29

Wino o pięknym, głębokim rubinowym kolorze. 
W zapachu delikatne nuty przypraw korzennych 
ustępują miejsca czystym, intensywnym aromatom 
czarnej porzeczki. W ustach bardzo owocowe z deli-
katnymi nutami wanilii i wygładzoną słodką taniną. 
Wino głębokie, złożone, bardzo skoncentrowane 
i soczyste w końcówce. 

château du Domaine 
de l’eglise
Borie Manoux

  Francja / Bordeaux
  aoc pomerol
  93% merlot , 7% cabernet Franc

C            BMAN107

Wina z tzw. Prawego Brzegu są w Bordeaux znane 
z bogatego i złożonego aromatu oraz finezyjnej 
struktury. Aromaty dojrzałych malin, czarnego 
pieprzu, cedrowego drewna, cynamonu i goździków. 
W ustach krągłe i zdecydowane, delikatne zapachy 
nie ujmują nic garbnikom, które są nasycone i spra-
wiają wrażenie lekko chropawego finiszu.

château Beau-Site
Borie Manoux

  Francja / Bordeaux 
  aoc Saint-estèphe cru Bourgeois
  71% cabernet Sauvignon, 26% merlot, 

2% cabernet Franc, 1% petit Verdot

C            BMAN104

Wino o mocnym i przyjemnym zapachu leśnych owo-
ców, czarnej porzeczki, wędzonej śliwki oraz cedru, 
połączonych z charakterystycznymi nutami koń-
skiego siodła i wiejskiego obejścia. W smaku bogate, 
złożone, świeże, pełne aromatów czarnej porzeczki, 
śliwki, wiśni, czereśni, jeżyny, które połączone są 
z dojrzałą, słodką taniną i przyjemną, odświeżającą 
kwasowością. Wino o długiej końcówce, w której aro-
matom owoców towarzyszą nuty czarnego pieprzu. 
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lions de Batailley
Borie Manoux

  Francja / Bordeaux  
  aoc pauillac
  61% cabernet Sauvignon, 

8% cabernet Franc, 31% merlot

C             BMAN106

Wino ze względu na wysoką zawartość Ca-
bernet Sauvignon w blendzie - jest wyraźnie 
garbnikowe i szorstkie, przez co wymaga 
dłuższej dekantacji i napowietrzania. Głęboki, 
nasycony, nieprzenikliwy kolor. Aromat 
likieru porzeczkowego, czarnego pieprzu, lu-
krecji i czerwonych wiśni. W ustach garbniki 
początkowo są wręcz agresywne - wino jest 
ekspresyjne i skoncentrowane.

château Batailley
Borie Manoux

  Francja / Bordeaux  
  aoc pauillac
  70% cabernet Sauvignon, 25% merlot, 

3% cabernet Franc, 2% petit Verdot

C             BMAN105

Wspaniałe, bardzo eleganckie i złożone wino. 
Pełne aromatów dojrzałych czarnych porzeczek, 
śliwek, jeżyn, cedru i jesiennych liści. Bogata 
paleta, pełna owoców, o pięknej strukturze 
i idealnej harmonii, a wszystko to trwa i trwa 
w delikatnym, świeżym i aromatycznym finiszu.
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château montcabrier
Samazeuilh & Cie 

  Francja / Bordeaux  
  aoc Bordeaux Superieur
  10% cabernet Franc, 5% cabernet 

Sauvignon, 85% merlot

C            SAM10

Bordeuax w wersji lżejszej, bardziej owo-
cowej. Intensywny bukiet świeżych wiśni, 
cynamonu, lekko wędzonych śliwek. Ładna 
i klarowna barwa, finisz z aromatami malin, 
dżemu porzeczkowego i dyskretnie zazna-
czonymi garbnikami.

château cissac
Château Cissac 

  Francja / Bordeaux  
  aoc haut médoc cru Bourgeois
  75% cabernet Sauvignon, 

20% merlot, 5% petit Verdot

C            CIS01

Wino o wspaniałych klasycznych 
aromatach dojrzałej czarnej po-
rzeczki, jeżyny, wanilii oraz zielonej 
papryki, bardzo rozpoznawalnej dla 
win z dużym udziałem Cabernet 
Sauvignon. Aromaty owocowe 
i przyprawowo-warzywne dobrze  
się uzupełniają, tworząc pełne 
w smaku wino o wielowarstwowej 
strukturze. W smaku słodka wiśnia, 
śliwka, leśny owoc ale i ciekawe 
nuty balsamiczne, zwierzęce. Wino 
mimo wszystko nadal gładkie, ak-
samitne i delikatne. Owoc jest tutaj 
precyzyjnie zgrany z dojrzałą taniną. 
Garbniki rysują się dopiero wyraźnie 
w trakcie finiszu pozostawiając 
świeże wrażenie. 

reflets du château cissac
Château Cissac 

  Francja / Bordeaux    aoc haut médoc
  75% cabernet Sauvignon, 

22% merlot, 8% petit Verdot

C            CIS02

Drugie wino Chateau Cissac z Haut - Medoc repre-
zentuje typowy, wyraźny, ziemisty, porzeczkowo-ty-
toniowo-cedrowy styl. Wino o głębokim rubinowym 
kolorze. Pełne aromatów świeżych dojrzałych 
owoców z nutami wanilii, tytoniu i przypraw.  
W smaku czarna porzeczka, jeżyna i śliwka oraz 
przyjemne nuty dębu. Dzięki delikatnym taninom 
i gęstości owocu, wino jest bardziej przystępne. 

château Bégadan 
médoc cru Bourgeois
Borie Manoux 

  Francja / Bordeaux  
  aoc médoc cru Bourgeois
  60% cabernet Sauvignon, 40% merlot

C            BMAN101

Styl wyraźnie owocowy, jednocześnie wino 
zachowuje żwawość i ziarniste garbniki, 
typowe dla Lewego Brzegu. Aromaty wiśni, 
migdałów, tytoniu, drewna cedrowego.  
Finisz delikatny z charakterystycznym dla 
Merlot smakiem dojrzałych śliwek i malin.
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château le joyeux
Borie Manoux 

  Francja / Bordeaux  
  aoc Bordeaux
  10% cabernet Franc, 20% cabernet 

Sauvignon, 70% merlot

C            BMAN102

Wino o fioletowo-czerwonym kolorze. 
W zapachu jagody, czarna porzeczka, 
śliwki, czereśnie połączone z nutami 
dymu i wiejskiego obejścia. W smaku 
bardzo owocowe, o średnim ciele, 
przyjemnej kwasowości i z elegancki-
mi, dojrzałymi taninami.

château l’escart
Borie Manoux 

  Francja / Bordeaux  
  aoc Bordeaux Supérieur
  30% cabernet Sauvignon, 

10% malbec, 60% merlot

C            BMAN33

Biodynamiczne Bordeaux nadal są winami dość 
rzadkimi w tym nowoczesnym regionie. Aroma-
ty wiśni, jagód leśnych, tytoniu, goździków - są 
wyraźne i łatwo definiowalne. Wino jest bardzo 
ekspresyjne i owocowe. Tym, co pozostaje w 
trakcie finiszu, są szorstkie taniny i pewna lekka 
wiśniowa świeżość przypominajaca sok.

EKO



château Boutisse
Samazeuilh & Cie 

  Francja / Bordeaux  
  aoc Saint émilion grand cru 
  88% merlot, 1% cabernet Franc, 

11% cabernet Sauvignon

C            SAM01

Wino o zapachu wędzonej śliwki i wiśni w syropie 
oraz aromatycznej kawy z mlekiem, cynamonem i 
goździkami. W smaku dojrzały, soczysty owoc - wiśnie, 
czereśnie, jeżyny - połączony z delikatną mleczną 
czekoladą i przyjemną dyskretną wanilią. Wino bardzo 
świeże, lekko mineralne, ze stanowczymi, ale słodkimi 
taninami, o sporym aksamitnym ciele oraz długim owo-
cowo-waniliowym zakończeniu. Pasuje do czerwonego 
mięsa, jagnięciny i dziczyzny.   

château des Bardes
Samazeuilh & Cie 

  Francja / Bordeaux  
  aoc Saint émilion grand cru  
  85% merlot, 10% cabernet Sauvignon,  

5% cabernet Franc

C            SAM02

W zapachu intensywnie wiśniowe z nutami owoców 
leśnych i delikatnej wanilii. W smaku całkiem świeże, 
delikatne i gładkie. Dominuje ciemny soczysty owoc - 
wiśnie, jeżyny, czereśnie, jagody, śliwki oraz nuty gorz-
kiej czekolady. Wino bogate, złożone, o aksamitnym, 
gładkim ciele. Intensywna owocość ładnie miesza się 
z dojrzałą, miękką taniną i przyjemną kwasowością, a 
wszystko to trwa w długim, przyjemnym zakończeniu.

château tour Bayard
Samazeuilh & Cie 

  Francja / Bordeaux  
  aoc montagne Saint émilion
  80% merlot, 20% cabernet Sauvignon

C            SAM18

Winnica należąca do jednej rodziny od trzech 
pokoleń znajduje się na jednym z najlepszych 
terroir dla lokalnych odmian. Sprzyjający klimat 
- połączenie chłodzącego wpływu Atlantyku 
oraz dużej ilości słońca - zapewniają owocom 
wysoką dojrzałość. Ręczny zbiór, surowa selekcja 
i mistrzowska winifikacja dają wino o gęstych 
aromatach dojrzałych wiśni oraz leśnych jagód.

Sauternes 
château du levant
Borie Manoux 

  Francja / Bordeaux  
  aoc Sauternes
  85% Sémillon, 10% Sauvignon Blanc,

5% muscadelle

B            BMAN103

Otwarte, owocowe w nosie, z nutami botryti-
su i moreli zmieszanychi z aromatami miodu. 
Smaki palety dobrze zbalansowane, nie 
przytłoczone intensywnością. Długość pod-
kreślona owocowym i waniliowym finiszem.

Sauternes château lamothe-
guignard 2ème grand cru classé
Borie Manoux 

  Francja / Bordeaux    aoc Sauternes
  90% Sémillon, 5% muscadelle, 5% Sauvignon Blanc 

B             BMAN44

Wino o głębokim, złoto bursztynowym kolorze oraz 
gęstej i oleistej teksturze. W nosie aromaty bardzo 
bogate i złożone - od miodu, prażonych orzechów, 
kajmaku, słodkich przypraw - do dojrzałych owoców, 
takich jak morele, brzoskwinie, liczi. Wino zachwyca 
długim i jednoczesnie orzeźwiającym finiszem, którego 
złożoność jest typowa dla słodkich win, z jakich słynie 
Sauternes. Pomimo 140g cukru wino jest doskonale 
zrównoważone i bardzo pijalne.

SŁODKIE SŁODKIE
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clos des lunes - 
lune d’argent
Domaine de Chevalier 

  Francja / Bordeaux  
  aoc Bordeaux
  30% Sauvignon Blanc, 70% Sémillon

B            VIA01

Delikatny żółto - słomkowy kolor z zielonymi 
refleksami. W nosie wyraźne nuty miodu 
akacjowego i kwiatów lipy. Sauvignon jest od-
powiedzialny za egzotyczne aromaty owocowe, 
takie jak liczi, mango, marakuja oraz cytrusową 
świeżość. Sémillon dostarcza głębszej mineral-
ności i akcentów kwiatowych.



pinot Blanc
Maison Trimbach

  Francja / alzacja
  aoc alsace
  100% pinot Blanc

B             TRI02

Rocznik 2015 uważany jest za jeden 
z najlepszych: ciepły i słoneczny, dał 
owocom idelane warunki do dojrzewania. 
Wino jest bardzo bogate w aromacie. 
Gęsta, niemal kremowa tekstura 
i skoncentrowany zapach dojrzałych 
gruszek, brzoskwiń, moreli dają wino 
o ciekawej kompozycji i długim finiszu.

riesling réserve
Maison Trimbach

  Francja / alzacja
  aoc alsace
  100% riesling

B             TRI05

Bardzo delikatny ale i ewidentnie 
„kamienny”, mineralny Riesling o wręcz 
słonej wytrawności. Aromaty zielonych 
jabłek, miodu akacjowego, pistacji, gruszek. 
Rozwija się powoli w kieliszku i zyskuje na 
kompleksowości z każdą minutą. 

pinot noir réserve
Maison Trimbach

  Francja / alzacja
  aoc alsace
  100% pinot noir

C             TRI09

Pinot Noir o bardzo lekkiej naturze, rdzawym 
kolorze i nutach ziół i truskawek. Po chwili 
pojawiają się bardziej dojrzałe owocowe 
aromaty wiśni, ale nadal w lekkim wydaniu. 
Typowe dla Pinota nuty warzywne, kwiatowe, 
lukrecjowe są wyraźniejsze po kilku minutach. 
Taniny dla tego rocznika z reguły nader 
szorstkie, dzięki krótkiej maceracji i umiejętnej 
winifikacji, są zintegrowane i nieagresywne.

riesling
Maison Trimbach

  Francja / alzacja
  aoc alsace
  100% riesling

B             TRI03

Przejrzysty kolor o lekko zielonkawych 
refleksach. W nosie aromaty jabłek, pigwy, 
melona, brzoskwini. Bardzo mineralny 
i wytrawny charakter z wyczuwalnie wysoką 
kwasowością, typową dla rieslinga. Krzemienny, 
długi finisz i atrakcyjny aromat czynią z niego 
idealne połączenie do grillowanych ryb i sałatek.

M a I S O n
T R I M b a C H

gewürztraminer 
réserve
Maison Trimbach

  Francja / alzacja
  aoc alsace
  100% gewürztraminer

B             TRI10

Odmiana bardzo szczególna - dostarcza 
wielu słodkich zapachów takich jak 
cynamon, liczi, róża, kminek. Alzacką 
tradycją jest produkcja wytrawnych win, 
które nieraz obezwładniają aromatem ale 
ich żywiołowa kwasowość daje wrażenie 
czystości i precyzji. Wino pełne wigoru, 
z lekko cierpką, ziołową końcówką.

gewürztraminer
Maison Trimbach

  Francja / alzacja
  aoc alsace
  100% gewürztraminer

B             TRI04

Bardzo wyrazisty aromat gałki 
muszkatołowej, płatków różanych, liczi, 
dojrzałych gruszek i cynamonu. Czyste 
i mineralne, płynie orzeźwiającą materią 
przez kubki smakowe pozostawiając lekko 
pikantną końcówkę. W finiszu więcej nut 
kwiatowych, piklowanego imbiru i nektarynki.
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gewürztraminer cuvée des 
Seigneurs de ribeaupierre
Maison Trimbach

  Francja / alzacja
  aoc alsace
  100% gewürztraminer

B             TRI12

Precyzyjne, wyszukane i wyraziste aromaty melona, 
róży, gruszek, czerwonego jablka, oleju migdałowego. 
Bardzo długie i oleiste pomimo wysokiej kwasowości 
i wytrawnego charakteru. W finiszu lekko miodowe, 
karmelowe i cynamonowe.

riesling cuvée Frédéric emile
Maison Trimbach

  Francja / alzacja   aoc alsace
  100% riesling    B             TRI13

Do tego Rieslinga - jednego z najwybitniejszych na 
świecie - owoce są zbierane z parcel Grand Cru Geisberg 
i Osterberg. By uzyskać optymalną dojrzałość zbiór jest 
późny, tylko i wyłącznie ręczny. Winifikacja jest bardziej 
niż tradycyjna, w grawitacyjnych prasach. Podczas 
delikatnego wyciskania, moszcz winogronowy spływa do 
kadzi stalowej, gdzie przed fermentacją podlega proce-
sowi naturalnej sedymentacji. Fermentacja trwa około 
miesiąca i wino następnie jest butelkowane bardzo 
szybko. W winiarni Trimbach nie używa się beczek dębo-
wych, by zachować wigor Rieslinga. Po zabutelkowaniu 
wino powinno dojrzewać minimum 3 lata. 

M a I S O n
T R I M b a C H

pinot gris réserve personnelle
Maison Trimbach

  Francja / alzacja
  aoc alsace
  100% pinot gris

B             TRI11

W tym Pinot Gris błyszczy bursztynowe złoto. Kremowa tekstura wina roz-
prowadza gęstą substancję po kieliszku, pozostawiając miodowe refleksy. 
Aromaty karmelizowanych orzechów, gruszek, palonego słodu. Jednocześnie 
bardzo żwawe i soczyste z odpowiednią kwasowością zapewniającą właści-
wą interpretację tego alzackiego Grand Cru. Wino jeszcze bardzo młode,  
z potencjałem 10-15 lat dojrzewania.

muscat réserve
Maison Trimbach

  Francja / alzacja
  aoc alsace
  100% muscat

B              TRI07

Odmiana Muscat jest jedną z najbardziej aromatycz-
nych odmian w świecie wina, o nutach, które szybko 
zapadają w pamięć. Encyklopedyczne wręcz zapachy 
świeżo wyciśniętych winogron, grejpfruta, bergamotki, 
skórki cytrynowej i wiosennej łąki skąpanej w świeżo 
zakwitłych kwiatach. Technicznie wino kompletnie 
wytrawne, natomiast trudno ten fakt zinterpretować 
po samym eksplozywnym wręcz zapachu.
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gewürztraminer 
Vendanges tardives
Maison Trimbach

  Francja / alzacja
  aoc alsace
  100% gewürztraminer

B             TRI16

Gewürztraminer to odmiana o bardzo wyraźnej 
charakterystyce dojrzałych morel, liczi, brzoskwiń. 
Gęsta i oleista tekstura wina podkreśla jego 
przyprawowy i intensywny smak. Wyczuwalna 
kwasowość orzeźwia to potężne połączenie tek-
stury i słodyczy. Wino można swobodnie stosować 
w połączeniach kulinarnych z foie gras, skórką 
pomarańczy, dojrzewającymi serami.

riesling grand 
cru Schlossberg
Maison Trimbach

  Francja / alzacja
  aoc alsace grand cru
  100% riesling

B             TRI21

Riesling o szlachetnej, kamiennej nucie krzemieni 
i morskiego jodu. Silne aromaty cytrusowe takie 
jak limonka, grejpfrut, yuzu. Dość gęsta i wyraźnie 
skoncentrowana tekstura. Wysoka, precyzyjna 
i rześka kwasowość wraz z pewną słoną, woskową 
nutą tworzą całość o intrygującym charakterze. 
Długie, powściągliwe, wybitne wino.

SŁODKIE

riesling clos Saint hune
Maison Trimbach

  Francja / alzacja
  aoc alsace
  100% riesling

B             TRI15

Czysty i wrażliwy Riesling należący do ekstraklasy win światowych, o wysokiej kwasowości 
i niezmąconych aromatach dojrzałych owoców bez najmniejszego skażenia słodyczą szlachetnej 
pleśni. Rocznik 2011 - ciepły i słoneczny - w efekcie daje wino o dojrzałych nutach igieł sosnowych 
i krzemienia. Delikatnie słony, mineralny finisz trwa w nieskończoność.
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Vin jaune les Bruyères
Domaine André et Mireille Tissot

  Francja / jura
  aoc arbois
  100% Savagnin

B             AMT18      0,62l

Vin Jaune (żółte wino) o typowym zapachu 
orzechów, wschodnich przypraw i dymu. 
W ustach wino jest bardzo skoncentrowa-
ne, żywe i mineralne.

crémant du jura
Domaine André et Mireille Tissot

  Francja / jura   aoc arbois
  50% chardonnay, 40% pinot noir, 

5% poulsard, 5% trousseau

B             AMT04

Wino o głębokim i złotym kolorze, z delikatnym 
trwałym musowaniem. W zapachu intensywne, 
pełne aromatów orzechów, świeżego chleba, 
dojrzałych jabłek, po których pojawiają się nuty 
kwiatów i brzoskwini. W ustach jest bardzo lek-
kie i świeże. Przy pierwszym kontakcie pełnia 
aromatów dojrzałych owoców, następnie po-
jawiają się delikatne nuty ziemiste i mineralne, 
potem aromaty brioszki i chleba. Wino bardzo 
złożone, o długiej oraz odświeżającej końcówce.   

EKO

EKO
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Vin jaune la Vasée
Domaine André et Mireille Tissot

  Francja / jura 
  aoc arbois
  100% Savagnin

B             AMT22      0,62l

Silnie wytrawny, wręcz gorzki i jodynowy 
charakter. Aromaty prażonych orzechów, 
wosku, miodu, morskiej wody i słonych 
migdałów. Bardzo gęste, oleiste, o wybit-
nie długim finiszu. 

EKO

Savagnin
Domaine André et Mireille Tissot

  Francja / jura
  aoc arbois
  100% Savagnin

B             AMT08

Skoncentrowany i bujny zapach sosnowe-
go igliwia, dojrzałych grejpfrutów i żywicy. 
W ustach wyjątkowo wytrawne - pojawia-
ją się aromaty torfu, słodowanego zboża, 
skróki cytrusowej. Długi i jodynowy finisz 
pozostawia odświeżające wrażenie.

EKO

Vin jaune en Spois
Domaine André et Mireille Tissot

  Francja / jura
  aoc arbois
  100% Savagnin

B             AMT19     0,62l

Zachwycające wino o aromatach przypraw 
korzennych, orzechów i oleistym ciele. 
W ustach bardzo złożone, intensywne, bo-
gate z aromatami torfu, curry i nadzwyczaj 
długim finiszu. 

EKO

chardonnay 
les graviers
Domaine André et Mireille Tissot

  Francja / jura
  aoc arbois
  100% chardonnay

B             AMT01

W porównaniu do win z Arbois to Char-
donay jest nawet pomimo intensyw-
ności - raczej lekkie, sporo orzechowej 
słodyczy, ale i owocowych aromatów 
pomarańczowej skórki, dojrzałych jabłek, 
anyżu i koperku.

EKO

25FRANCJA / JURA



chablis
Domaine Jean Goulley & Fils

  Francja / Burgundia  
  aoc chablis
  100% chardonnay

B            GOU02

Organiczne Chablis o jasnym, blado-złotym 
kolorze. W nosie bardzo świeże, żywe, mine-
ralne, z nutami mokrego kamienia, krzesiwa, 
zielonego jabłka, akacji przypiekanego chleba. 
W ustach te same aromaty rozwijają się 
i trwają bardzo długo w świeżej i złożonej 
strukturze. Wino dziarskie i soczyste, z mine-
ralną, lekko migdałową końcówką. 

0,375l  GOU01

Bourgogne chardonnay
Remoissenet Pere et Fils

  Francja / Burgundia
  aoc Bourgogne
  100% chardonnay

B             REM01

Wino o delikatnym zapachu dojrzałych jabłek 
i wanilii. W smaku świeże i delikatne, pełne 
aromatów dojrzałego jabłka, brzoskwini i deli-
katnych nut wanilii połączonych z przyjemną mi-
neralnością. Wino złożone, ładnie zaokrąglone, 
z długą, świeżą końcówką. Elegancki klasyczny 
biały burgund, który idealnie pasuje do grillowa-
nych ryb, lub pieczonego kurczaka.

meursault 1er cru Blagny
Remoissenet Pere et Fils

  Francja / Burgundia
  aoc meursault 1er cru
  100% chardonnay

B             REM05

Wino o aromatach dojrzałej brzoskwini, orze-
chów, wanilii i skórki chleba. W smaku przyjem-
nie tłustawe, intensywne, o nutach brzoskwiń 
i dojrzałych jabłek połączonych z aromatami 
świeżego tostu i wanilii. Wino eleganckie, 
potężne, złożone i perfekcyjnie zbalansowane. 
W końcówce przyjemnie przyprawowe. 

Bourgogne pinot noir
Remoissenet Pere et Fils

  Francja / Burgundia
  aoc Bourgogne
  100% pinot noir

C             REM02

Żywe i świeże aromaty czerwonych owoców 
z delikatną nutą białego pieprzu. W smaku 
soczyste wiśnie, truskawki, maliny i żurawina 
z odrobiną przypraw korzennych. Czyste 
i eleganckie wino o średnim ciele, z pięknie 
zaokrąglonym owocem, gładką strukturą 
i długą, świeżą, lekko pikantną końcówką.  
Dobry towarzysz dla jagnięciny, dzikiego 
ptactwa, czy twardych serów.
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petit chablis 
Domaine Louis Michel & Fils

  Francja / Burgundia  
  aoc petit chablis
  100% chardonnay

B            LMF01

Winogrona hodowane na równinach prawego 
brzegu rzeki Serein dają wino delikatne, świeże, 
o aromatach zielonego jabłka, cytrusów i kwia-
tów. W smaku wino jest rześkie, żywe, mineralne, 
jabłkowo-cytrynowe. Idealne samo, jako aperitif 
oraz ze świeżymi owocami morza, sałatkami 
i lekkimi daniami z warzyw.  

chablis 1er cru Vaillons 
Domaine Louis Michel & Fils

  Francja / Burgundia    aoc chablis premier cru
  100% chardonnay     B            LMF06

Wino pochodzi z najbardziej nasłonecznionej parceli 
Premier Cru na lewym brzegu rzeki Serein. Pełne jest 
aromatów dojrzałych jabłek, prażonych migdałów, 
świeżo skoszonej trawy i mokrego kamienia. 
W ustach wino jest pełne energii, słodko-słone, 
lekko pikantne, ciepłe, z wyraźną kwasowością i sma-
kami dojrzałych jabłek i cytryn. Jest delikatne, ale też 
intensywne, złożone i całkiem długie. Idealnie pasuje 
do delikatnych zup warzywnych i rybnych, chudych 
ryb, risotto z owocami morza, sushi i sashimi, 
polskich wędlin i serów kozich.

chablis 1er cru montée 
de tonnerre 
Domaine Louis Michel & Fils

  Francja / Burgundia    aoc chablis premier cru 
  100% chardonnay

B            LMF13

Chablis z parceli Montée de Tonnerre, jednego z naj-
lepszych i najbardziej prestiżowych Premier Cru, które 
znajduje się na prawym brzegu rzeki Serein. Łącznie 
są to 4 ha z glebą kimerydzką. Wino w kolorze lekko 
zielonym, o aromatach tostowo-maślanych, dojrzałego 
jabłka, kwiatów i kredy. W smaku wino wytrawne, 
skalno-kamienne, eleganckie. Jest złożone, o mocnym 
ciele. Idealna para dla grillowanych owoców morza, pie-
czonych ryb i drobiu, delikatnego bażanta, czy perliczki.

chablis 1er cru montmains 
Domaine Louis Michel & Fils

  Francja / Burgundia  
  aoc chablis premier cru
  100% chardonnay

B            LMF04

Z wapiennego podłoża Chablis winorośl czerpie 
mineralny i krystaliczny charakter. Parcela Mont-
mains daje wina o krzepkim, mocnym aromacie 
owoców cytrusowych, jodyny i zielonych jabłek. 
Rześkie i delikatne jednocześnie emanuje energią 
i siłą, skoncentrowanie aromatów jest wysokie, 
Chablis Montmains ma wyczuwalny, niemal gęsty 
finsz z nutami moreli i brzoskwini.

chablis grand cru Vaudésir
Domaine Louis Michel & Fils

  Francja / Burgundia  
  aoc chablis grand cru
  100% chardonnay

B            LMF16

Wino o kolorze złoto-oliwkowym. W zapachu 
królują aromaty jabłek, rabarbaru, cytryn. W smaku 
wyczujemy nuty pieczonych jabłek, dojrzałych 
cytryn oraz świeżych tostów i masła. W tle kryją 
się również aromaty białego pieprzu i przypraw 
korzennych, a wszystkiemu akompaniuje cudowna 
kwasowość i mineralność. Wino o wspaniałym 
ciele, potężne, złożone, długie i eleganckie.

chablis 
Domaine Louis Michel & Fils

  Francja / Burgundia  
  aoc chablis
  100% chardonnay

B            LMF02

Wino o aromatach jabłka, dojrzałej cytryny, 
zielonych winogron, agrestu i bułki drożdżo-
wej. W smaku bardzo delikatne, owocowe 
- cytrusowo-jabłkowe, lekko agrestowo-tra-
wiaste, słonawe, z nutami białego pieprzu 
oraz świeżego, chrupkiego tostu.

D O M a I n E  l O U I S  M I C H E l  &  F I l S
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Bourgogne 
les grands chaillots
Domaine Thibault Liger-Belair

  Francja / Burgundia
  aoc Bougogne
  100% pinot noir

C             TLB01

nuits-Saint-georges 
la charmotte
Domaine Thibault Liger-Belair

  Francja / Burgundia
  aoc nuits Saint georges
  100% pinot noir

C             TLB05

clos Vougeot grand cru
Domaine Thibault Liger-Belair

  Francja / Burgundia
  aoc clos de Vougeot
  100% pinot noir

C             TLB10

hautes côtes 
de nuits la roche
Domaine Thibault Liger-Belair

  Francja / Burgundia
  aoc hautes côtes de nuits
  100% pinot noir

C             TLB04

EKO

EKO

EKO

EKO

EKO

EKO

nuits-Saint-georges 
1er cru les Saint georges 
Domaine Thibault Liger-Belair

  Francja / Burgundia
  aoc nuits-Saint-georges 1er cru
  100% pinot noir

C             TLB06

Wina Thibault Ligier-Belair nie należą do naj-
lżejszych. Intensywny ceglasto-rubinowy kolor. 
W nosie koktajl owocowy, mocne konfiturowe 
nuty z tej działki, często uznawane za perłę 
w koronie Nuits-Saint-Georges. Jancis Robinson 
podkreśla od ponad 10 lat dobrą formę tych 
win i konsekwentny styl, rozpoznawalny nawet 
wśród najlepszych burgundzkich posiadłości 
podczas blind tastingów.
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hautes côtes de nuits 
le clos du prieuré
Domaine Thibault Liger-Belair

  Francja / Burgundia
  aoc hautes côtes de nuits
  100% pinot noir

C             TLB08

Vosne-romanée aux réas
Domaine Thibault Liger-Belair

  Francja / Burgundia
  aoc Vosne-romanée
  100% pinot noir

C             TLB09

Wino bardzo żwawe, aż 
wibruje energią i świeżymi 
aromatami leśnych owoców. 
Miękkie w smaku i przyjemne, 
dowodzi jak konfiturowy 
może być Pinot Noir. 
Dopiero w finiszu pojawiają 
się nuty tytoniu, grzybów 
i melisy. Bardzo przyjazne 
i jednocześnie złożone. 

Delikatna barwa, w zapachu 
wino zadziwia jakością owocu 
i poziomem koncentracji. 
Masywne wręcz aromaty 
jeżyn, śliwek, likerowych wiśni. 
Vosne-Romanée jest miejscem, 
gdzie eteryczny charakter win 
jest wręcz legendarny. Aromaty 
fiołków, lawendy, czarnego 
pieprzu i słodkiego tytoniu 
sprawnie uzupełniają pierwsze 
owocowe wrażenie.

Parcela znana z bardzo 
wysokiej jakości lokalnych win 
tworzonych co najmniej od 
XIII wieku. Podłoże skaliste 
daje Pinot Noir o dość 
krzepkiej budowie. Sporo jest 
w nim aromatów dojrzałych 
owoców, balsmicznej 
świeżości i wyraźnych tanin. 
O wielkości wina decyduje jego 
elegancja, równowaga i długi, 
skoncentrowany finisz.

Wino o lekko przejrzystej 
rubinowej barwie. 
Aromaty wiśni, jeżyn, 
dojrzałych śliwek 
są intensywne 
ale i eleganckie - 
nieprzesadne. W tle 
pojawia się typowy dla 
Pinot Noir zapach 
przypraw i lekko 
słodowanego jęczmienia. 
Finisz delikatny.

Wino o urzekającej, 
niemal płowej barwie. 
Aromaty przypraw, 
ziół, lukrecji i ciemnych 
owoców. Charakter wina 
jest mocno ziemisty, 
skoncentrowany 
i jednocześnie lekki, 
z żywą kwasowością 
i mocnymi garbnikami.

Wino ma bardzo owocowy 
charakter, wyraźnie 
dominuje świeży 
i konfiturowy aromat wiśni, 
malin i żurawiny. Bardzo 
orzeźwiające i przyjemne. 
W finiszu pojawia się lekko 
ściągający garbnikowy 
charakter.
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DOM
aInE DES PERDRIx

nuits-Saint-georges 1er cru aux perdrix 
Domaine des Perdrix 

  Francja / Burgundia
  aoc nuits Saintgeorges 1er cru
  100% pinot noir

C             DEV05

Wino o pięknym rubinowym kolorze. W nosie intensywne, pełne aromatów 
dojrzałych czereśni, aronii i delikatnych nut czekolady. W ustach wino pełne 
i potężne, pełne smaków czereśni i wiśni w likierze, czekolady i przypraw, które 
są ze sobą połączone w mistrzowski sposób, nadając winu cudownej struktury 
i finezji. Wino o aksamitnym, mocnym ciele, delikatnej dojrzałej taninie i długiej 
końcówce. Będzie idealnie pasować do potraw z mięsem w sosie jak wołowina 
po burgundzku, czy coq au vin, czerwonych mięs, jagnięciny oraz mocnych serów.

nuits-Saint-georges 1er cru 
monopole clos de l’arlot
Domaine de L’Arlot 

  Francja / Burgundia
  aoc nuits- Saint- georges 1er cru
  100% chardonnay

B             ARL03

Intensywny złoty kolor, aromaty anyżu, kopru, 
wanilii oraz prażonego słodu. W smaku świeże 
i dojrzałe owoce są wyraźne i obecne ale równo-
cześnie miękkie i aksamitne, dzięki dojrzewaniu 
wina w beczce dębowej. Doskonały finisz - 
kremowy i gładki.

romanée Saint Vivant 
grand cru
Domaine de L’Arlot 

  Francja / Burgundia
  aoc romanee Saint Vivant grand cru
  100% pinot noir

C             ARL02

Lekki rubinowy kolor, aromaty leśnych jagód 
- dojrzały, soczysty charakter i intensywny 
zapach są efektem doskonałej jakości owoców. 
Aromaty grzybów, leśnej ściółki, igliwia, lukrecji 
i goździków. Długi, przyjemnie owocowy finisz.

nuits-Saint-georges 1er cru 
monopole clos Des Forêts
Domaine de L’Arlot 

  Francja / Burgundia
  aoc nuits-Saint-georges 1er cru
  100% pinot noir

C             ARL01

Wino niezwykle złożone. Z jednej strony silnie 
owocowe aromaty, ale i mnóstwo przyprawo-
wo-korzennych zapachów, które rozwijają się 
nieustannie. Mocne i wyraźne taniny nie tworzą 
cierpkiej zapory ale wtapiają się w styl tego 
Pinot Noir. Delikatne i konsekwentne, każdy łyk 
budzi coraz więcej pragnienia.

nuits-Saint-georges
Domaine des Perdrix 

  Francja / Burgundia
  aoc nuits Saint georges
  100% pinot noir

C             DEV09

Wino o lekkim rubinowym kolorze, 
aromatach leśnych jagód, białego 
pieprzu i grafitu. Delikatnie garb-
nikowe, soczyste i długie w finiszu. 
Pokazuje na co stać jedną z topowych 
burgundzkich apelacji. Subtelne wino 
o mineralnym posmaku, nutach tyto-
niu i lukrecji.

DOMaInE DE l’aRlOT
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C H âT E a U
D E  P U l I G n y

M O n T R a C H E T

le clos du château 
de puligny-montrachet
Château de Puligny-Montrachet 

  Francja / Burgundia
  aoc Bourgogne
  100% chardonnay

B             CPM01

Wino jest przykładem stylu rodziny de Montille. 
Równowaga i kwasowość są wyraźne ze wzglę-
du na jakość owoców i terroir biodynamicznej 
winnicy oraz brak odszypułkowania. Dojrzewanie 
w beczce nadało sporo ciała, nut orzechów 
laskowych i tostowanego masła, ale nadal lekki, 
zwiewny, owocowy styl jest łatwo definiowalny 
i stanowi o klasie tego burgunda.

puligny-montrachet
Château de Puligny-Montrachet 

  Francja / Burgundia
  aoc puligny montrachet
  100% chardonnay

B             CPM05

Klarowne i przejrzyste wino o słomkowej barwie, 
ze złotymi akcentami. Aromaty zielonego jabłka, 
dojrzałej gruszki i przypraw korzennych. Owoc 
utlenia się bardzo powoli podczas degustacji, 
dając zapachy brzoskwini i moreli. Mimo to wino 
nadal jest bardzo świeże i złożone, a dębowa 
beczka nie przesłania swoją słodyczą lekkości 
podręcznikowego Puligny Montrachet.

puligny-montrachet 
1er cru les Folatières
Château de Puligny-Montrachet 

  Francja / Burgundia
  aoc puligny montrachet 1er cru
  100% chardonnay

B             CPM06

Zmysłowy i nasycony kolor na granicy złotego 
i słomkowego. Aromaty anyżu, dojrzałych 
owoców, takich jak brzoskwinia, pigwa, morela, 
gruszka. Sporo kwiatowej miękkości w smaku 
i długi, nieprzeciętnie bogaty finisz. W 2014 wino 
ma nieco bardziej ziołowy wydźwięk - aromaty 
rumianku, wosku i drewna orzechowego.

puligny-montrachet 
1er cru les chalumeaux
Château de Puligny-Montrachet 

  Francja / Burgundia
  aoc puligny montrachet 1er cru
  100% chardonnay

B             CPM07

Podczas degustacji w pierwszym nosie aromaty 
owocowe są w ogóle niewyczuwalne. Dominuje 
ziołowa świeżość, mięta, rozmaryn, melisa. Dopiero 
po kilku minutach wino jest bardziej ekspresyjne - 
czuć ogromny potencjał dojrzewania i koncentrację 
owocowej złożoności, która ujawnia się nuta po nucie. 
Brzoskwinia, jabłko w karmelu i słodowany jęczmień. 
Delikatny finisz z aromatem pomarańczowej skórki.

meursault 1er cru 
les pouzerots
Château de Puligny-Montrachet 

  Francja / Burgundia
  aoc puligny montrachet 1er cru
  100% chardonnay

B             CPM08

Parcela daje wino o egzotycznym charakterze aro-
matów. Dojrzałe owoce jabłek, gruszek, marakui. 
W tle - już po chwili natleniania pojawia się nuta 
słodszego ananasa, goździków, wanilii. Bogaty 
i złożony burgund o wysokim potencjale dojrzewa-
nia. Finisz jest hedonistyczny. Głęboko owocowe 
i przyprawowe smaki współwystępują ze świeżym 
aromatem cytrusowego miąższu.
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corton charlemagne 
grand cru
Domaine de Montille  

  Francja / Burgundia
  aoc corton charlemagne grand cru
  100% chardonnay

B             DMO01

Wino o błyskotliwym, złotym kolorze. Intensyw-
ne i pikantne. Dużo aromatów przyprawowych, 
anyżu, kopru, białego pieprzu. 
W ustach jest potężne, głębokie i skoncentrowa-
ne. Gęsta owocowa tekstura i elegancki finisz.

Volnay 1er cru 
les taillepieds 
Domaine de Montille  

  Francja / Burgundia
  aoc Volnay premier cru
  100% pinot noir

C             DMO05

Wino o lekko przejrzystym rubinowym kolorze. 
W nosie wyraźne nuty dojrzałych owoców, 
wędzonych śliwek, tytoniu, wanilii. Garbniki 
w ustach są szczodre w swojej naturze, wini-
fikacja z szypułkami pozostawiła trwały ślad 
w strukturze wina - to burgund do dojrzewania 
przez dekady. Intensywne czerwone owoce, 
lukrecja, długi taniczny finisz.

Bourgogne pinot noir
Domaine de Montille  

  Francja / Burgundia
  aoc Bourgogne
  100% pinot noir

C             DMO02

Silnie owocowy styl, soczyste aromaty dojrzałej 
wisni, lukrecji, hibiskusa. W nosie po chwili poja-
wia się bardziej dojrzała nuta goździków i jeżyn. 
Wino pozostawia bardzo przyjemny finisz, lekko 
garbnikowy ale również wyraźnie konfiturowy.

Beaune 1er cru les grèves
Domaine de Montille  

  Francja / Burgundia
  aoc Beaune 1er cru
  100% pinot noir

C             DMO04

Parcela leży równolegle do „Les Sizies” Premier Cru 
i wina są równie aromatyczne. Esencjonalny i zło-
żony zapach czerwonych jagód, ziemi, przypraw. 
Wpływ dębu jest tylko subtelnie zaznaczony przy 
pomocy nuty cynamonu i cedru. Skoncentrowane 
i gęste, rasowe, gdzie taniny ze względu na swoją 
jakość i intensywność niekoniecznie będą bardzo 
łagodnieć z wiekiem.

pommard les cras
Domaine de Montille  

  Francja / Burgundia
  aoc pommard
  100% pinot noir

C             DMO03

„Les Cras” jest burgundem o raczej owocowym 
charakterze. Garbniki są skutecznie wtopione. 
Elegancki, delikatny finisz odznacza się bogac-
twem aromatów dojrzałych malin, jagód, wisni, 
migdałów i marcepanu. W tle lekko przyprawowo 
- słodka nuta mokki i lukrecji.

pommard 1er cru 
les pezerolles
Domaine de Montille  

  Francja / Burgundia
  aoc pommard 1er cru
  100% pinot noir

C             DMO06

Błyszcząca, rubinowa barwa. Aromaty dojrzałych 
wiśni, kandyzowanych owoców leśnych, konfitury 
śliwkowej. Bardzo złożone i eleganckie wino, nuty 
zapachowe doskonale się uzupełniają, tworząc 
wielowarstwową całość. Finisz lekko korzenny, 
o zapachu cedrowego drewna, cygar, goździków.
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gevrey chambertin 
1er cru clos du Fonteny
Domaine Bruno Clair 

  Francja / Burgundia   
  aoc gevrey chambertin 1er cru 
  100% pinot noir

C             CLA05

Lekko przejrzysta, poziomkowa barwa. Aromaty su-
szonych owoców leśnych, żurawiny, malin oraz jagód. 
W tle pojawia się nuta ziołowa w postaci aromatów 
papryki, świeżych pomidorów i lawendy. W finiszu 
dominuje jednak owoc i jego dojrzały charakter.

chambertin clos 
de Bèze grand cru
Domaine Bruno Clair 

  Francja / Burgundia    aoc chambertin grand cru
  100% pinot noir

C             CLA07

Wino wyprodukowane w bardzo małej ilości, ale o wielkiej 
koncentracji i bogactwie aromatu. Wiele warstw nut 
zapachowych czerwonych jagód, drewna sandałowego, 
ziemi, popiołu, anyżu, mokki. Delikatny mineralny finisz 
zaznacza się lekko pikantną końcówką. Sporo przypraw 
takich jak lawenda, mięta, rozmaryn. Bardzo złożony, 
ewoluujący burgund.

morey Saint Denis 
en la rue de Vergy 
Domaine Bruno Clair 

  Francja / Burgundia    aoc money Saint Denis
  100% pinot noir

C             CLA04

Barwa typowa dla Pinot Noir. Poziomkowy, błyszczący 
kolor. Aromaty fiołków, ziemi, grafitu, czarnej porzeczki. 
Tanina elegancka. Garbniki są delikatne jak na młodego 
burgunda, natomiast nadal trzeba być raczej ich fanem niż 
wrogiem, by w pełni cieszyć się winem. Finisz jest bardzo 
owocowy i świeży, kwasowość niewielka, co powoduje, że 
to jedno z najbardziej pijalnych win Bruno Clair.

gevrey chambertin 
1er cru clos Saint jacques 
Domaine Bruno Clair 

  Francja / Burgundia
  aoc gevrey chambertin 1er cru
  100% pinot noir

C             CLA06

Błyszczący, rubinowy, zdecydowany kolor - nie tak 
transparentny jak w przypadku innych Pinotów. 
Głównym składnikiem aromatycznym są owoce 
- czarna porzeczka, wiśnie, jeżyny, poziomka. 
Soczyste i długie, zakończone aksamitną taniną na 
średnim poziomie. 
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marsannay
Domaine Bruno Clair 

  Francja / Burgundia    aoc marsannay
  100% chardonnay        B             CLA01

Wino pochodzi z parceli znanej jako „królicze pole” 
i jest blendem Chardonnay oraz Pinot Blanc. Pierwsza 
odmiana daje nuty owocowe zielonego jabłka i moreli, 
a druga krągłe i maślane. W efekcie to Marsannay jest 
przykładem eleganckiego burgunda o intensywnym 
aromacie i tostowym, gładkim finiszu.

marsannay les Vaudenelles
Domaine Bruno Clair 

  Francja / Burgundia    aoc marsannay
  100% pinot noir      C             CLA02

Jest to burgund w wydaniu bardzo poetyckim, nuty 
kwiatów przeplatają się z korzennym bogactwem 
słodkich przypraw. Zapachy oszałamiają i sprawiają 
wrażenie, że wino jest konfiturowe i aksamitne. 
Jednak świeżość tego Pinot Noir jest zaskakująca. 
Lekka kwasowość i cierpkie, bardzo przyjemne taniny 
uzupełniają pełen obraz wina.

morey Saint Denis 
en la rue de Vergy 
Domaine Bruno Clair 

 Francja / Burgundia   aoc money Saint Denis
  100% chardonnay        B             CLA03

Wino dość gęste, teksturalne, złoto-słomkowe. Bardzo 
eteryczne, kwiatowe i łagodne. Nuty orzechów lasko-
wych, karmelu, ziół prowansalskich i anyżu. Finisz 
gładki i zbalansowany.
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Beaune 
1er cru les aigrots
Domaine Albert Morot

  Francja / Burgundia
  aoc Beaune 1er cru 
  100% pinot noir

C             AMO02

Wino o zapachu świeżych czerwonych 
owoców - truskawek, porzeczki, 
żurawiny z delikatnymi aromatami 
kwiatowymi i nutami mokrej ziemi, 
warzyw i białego pieprzu. W smaku do-
minuje energiczny owoc przeplatający 
się  z aromatami rustykalnymi i nutami 
przypraw korzennych najbardziej od-
czuwalnych w długiej końcówce. Wino 
bardzo przyjemne, owocowe, o średnim 
aksamitnym ciele, delikatnej mineral-
ności i przyjemnej, świeżej kwasowości.    

D O M a I n E
a l b E R T  M O R O T

Savigny les Beaune 
1er cru la Bataillère 
aux Vergelesses
Domaine Albert Morot

  Francja / Burgundia
  aoc Savigny les Beaune 1er cru
  100% pinot noir

C             AMO01

Wspaniały Pinot Noir z bardzo 
dobrego rocznika. W zapachu wino 
jest dojrzałe, ziemiste, odkrywające 
aromaty czerwonych owoców, wiśni, 
truskawek, przypraw i leśnego runa. 
W smaku intrygujące, pełne świeżości 
czarnych porzeczek, które przeplatają 
się z nutami warzywnymi. Finisz bo-
gaty, złożony, o średnim aksamitnym 
ciele i delikatnej mineralności.
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chassagne-montrachet 
1er cru les chevenottes
Domaine Jean-Noël Gagnard 

  Francja / Burgundia
  aoc chassagne-montrachet 1er cru
  100% chardonnay

B             JNG02

Wino o aromatach limonki, orzechów i masła z mineral-
nymi nutami kruszonej skały. W ustach skoncentrowane 
i gładkie z żywą kwasowością balansującą bogatą owo-
cowość. Rocznik 2014 był bardzo trudny dla całej Bur-
gundii ze względu na burze gradowe. Zjawisko niszcząc 
20-30% zbioru w Volnay, Pommard, Meursault ominęło 
szczęśliwie Puligny oraz Chassagne i te dwie apelacje 
mają wystarczającą ilość owoców dla surowej selekcji 
najlepszych gron i dobrych win. Rocznk łączący bogactwo 
aromatyczne 2012 ze świeżością i kwasowością 2013. chassagne-montrachet 

1er cru les champs gain
Domaine Jean-Noël Gagnard 

  Francja / Burgundia
  aoc chassagne-montrachet 1er cru
  100% chardonnay

B             JNG08

Delikatny złoty kolor, nasycona barwa. 
Nos bogaty - aromaty palonego zboża, wanilii, 
migdałów, dojrzałych ananasów, rumianku. 
Lekko cierpki, teksturalny finisz. 30% mniejszy 
zbiór w 2008 roku spowodował, że wina osiągają 
wyżyny koncentracji, ale w stronę złożonych nut 
mineralnych i ziołowych bardziej niż owocowych.
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mâcon-Villages
Château Fuissé

  Francja / Burgundia
  aoc macon Villages
  100% chardonnay

B            FUI10

Wino z burgundzkiego podregionu Mâconnais 
jest świeże, owocowe. Wyczuwalne zapachy 
mandarynki, skórki pomarańczy i tostu. Wino 
było starzone w stalowych kadziach na droż-
dżowym osadzie. W ustach jest gęste i boga-
te, harmonijne, finezyjne, z dobrą świeżością. 
Pasuje do zimnych przystawek, skorupiaków 
lub jako aperitif.

mâcon-Fuissé
Château Fuissé

  Francja / Burgundia
  aoc mâcon-Fuissé
  100% chardonnay

B            FUI16

Dojrzaly i intensywny charakter owocu jest 
wyczuwalny od samego początku. Słomkowo-
złota barwa o średnim nasyceniu. Aromat silny 
i wyraźny. Definicja szczepu Chardonnay - 
aromaty dojrzałych jabłek, ananasów, marakui. 
Po chwili delikatnie słodki zapach miodu. 
W ustach świeże i rześkie. Kwasowość jest 
większa niż oczekujemy po tym subtelnym 
zapachu. Wino jest orzeźwiające i lekkie. 

pouilly-Fuissé le clos
Château Fuissé

  Francja / Burgundia
  aoc pouilly Fuissé
  100% chardonnay

B            FUI03

Złota, nasycona barwa i gęsta tekstura. 
Aromaty nie pozostawiają wątpliwości co do 
użycia beczki - wanilia, anyż, prażone orzechy, 
słodowany jęczmień, kwiaty. W tle natomiast 
bardzo silny charakter dojrzałego owocu, który 
pozostaje na długo w ustach - guawa, ananas, 
dojrzała gruszka, morela. Pomimo koncentracji 
finisz jest perfekcyjnie zbilansowany i pozosta-
wia przyjemną świeżość.

CHâTEaU FUISSé

Saint-Véran
Château Fuissé

  Francja / Burgundia
  aoc Saint-Véran
  100% chardonnay

B            FUI11

Nasycony złoto - bursztynowy kolor, 
przejrzysty i błyszczący. W nosie bardzo 
świeże nuty cytrusów, wanilii, jabłek i po-
czucie pewnej słodkiej egzotyki. W ustach 
bogate i złożone z soczystą mineralnością 
i gęstą teksturą będącą rezultatem czę-
stego batonnage i dojrzewania na osadzie. 
Długi i przyjemny finisz.

pouilly-Fuissé 
tête de cru
Château Fuissé

  Francja / Burgundia
  aoc pouilly Fuisse
  100% chardonnay

B            FUI02

Wino o złożonym bukiecie pełnym 
aromatów drożdży, orzechów, cytru-
sów i kwiatów. W ustach jest świeże, 
bogate, eleganckie i przyjemnie mine-
ralne. Pełne dojrzałego owocu, dobrze 
zintegrowanego z delikatną beczką.
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mercurey 1er cru 
la mission monopole
Château de Chamirey

  Francja / Burgundia
  aoc mercurey 1er cru
  100% chardonnay

B            DEV02

Wino o nasyconej złotej barwie. W nosie 
aromaty dojrzałych, często egzotycznych 
owoców - ananas, likierowa gruszka, 
brzoskwinia, morela. Kremowa i delikatnie 
gęsta tekstura z nutami miodu akacjowego, 
prażonych orzechów, anyżu i rumianku. Długi 
oraz skoncentrowany finisz.

mercurey
Château de Chamirey

  Francja / Burgundia
  aoc mercurey
  100% pinot noir

C            DEV01

Burgund o rubinowej, średnio nasyconej bar-
wie. W pierwszym wrażeniu wino o wyraźnej 
i mocnej nucie owocowej - jeżyn, malin, 
suszonych wiśni. Następnie pojawia się 
bardziej korzenny zapach czarnego pieprzu 
i tytoniu. Finisz delikatny jak na Pinot Noir. 
Kwasowość raczej wysoka, ale taniny wygła-
dzone dojrzewaniem w beczce.

mercurey 1er cru 
clos du roi
Château de Chamirey

  Francja / Burgundia
  aoc mercurey 1er cru
  100% pinot noir

C            DEV03

Delikatny i soczysty Pinot Noir jest typowym przykła-
dem burgunda z Côte Chalonnaise. Lekka struktura 
i dość szorstkie garbniki są efektem trudnej pogody 
i mniejszej ilości godzin słonecznych w południowej 
części Burgundii. Sporo aromatów przyprawowych: 
gałki muszkatołowej, rozmarynu, cynamonu oraz 
nut zielonych. Na pierwszy plan wybija się wyraźny 
owocowy charakter.

mercurey 1er cru clos des 
ruelles monopole
Château de Chamirey

  Francja / Burgundia
  aoc mercurey 1er cru
  100% pinot noir

C            DEV08

Rubinowa barwa o raczej lekkim nasyceniu. 
Aromaty leśnych owoców takich jak jeżyny, 
jagody. W tle aromat przypraw korzennych, 
lukrecji, goździków. Finisz tego wina jest 
doskonały - jednocześnie skoncentrowany na 
owocu jak i dyskretnie pikantny i garbnikowy. 
Duży potencjał dojrzewania.
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givry préface
Domaine Joblot

  Francja / Burgundia
  aoc givry
  100% pinot noir

C            JOB09

Wina rodziny Joblot zawsze są pełne zmysło-
wego owocu. Pinot Noir o intensywnych nutach 
zarówno owocowych: dojrzałych jeżyn, malin, 
lukrecji i żurawiny, ale i przyprawowych: cyna-
mon, kawa, prażone ziarna. Finisz jest delikatny 
i złożony. Garbniki wtapiają się w strukturę 
skutecznie i są ledwo wyczuwalne. 

givry 1er cru Servoisine
Domaine Joblot

  Francja / Burgundia
  aoc givry 1er cru
  100% pinot noir

C          JOB05

Pinot o bardzo ekspresyjnym stylu. Dużą intensyw-
ność aromatów zwiastuje nasycona barwa - mocno 
rubinowa z fioletowymi przebłyskami. Aromaty 
są od początku bardzo wyraźne - dojrzałe śliwki, 
jeżyny. Jednocześnie wino zachowuje pewien lekko 
ziołowy, przyprawowy finisz, w którym pojawiają się 
nuty palonej kawy, eukaliptusa, rozmarynu i goździ-
ków. Garbniki są niemałe - skutecznie oczyszczają 
paletę smakową, pozostawiając odświeżający finisz.

givry 1er cru  
en Veau
Domaine Joblot

  Francja / Burgundia
  aoc givry 1er cru
  100% chardonnay

B            JOB03

D O M a I n E
j O b l O T

Wino o bardzo intrygujacej naturze. Złoto-słomkowa barwa. Aromaty słodu, pszenicy, tostów i wanilli 
ale również sporo żywiołowej przyprawowej świeżości i kwasowości, które znakomicie odświeżają 
i równoważą wpływ beczki dębowej. Elegancki, finezyjny finisz z kremowym zakończeniem.
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Fleurie
Domaine des Terres Dorées

  Francja / Beaujolais  
  aoc Fleurie
  100% gamay

C            TDOR14

Wino z winnic o łupkowych glebach, w ustach 
owocowe, miękkie i świeże. Wino eleganckie 
z pewną mineralnością oraz zaskakującym 
garbnikiem. Winifikacja w stylu burgundzkim 
- jest jednocześnie pikantne i owocowe 
z dyskretnymi aromatami tytoniu, korzen-
nych przypraw i czarnego pieprzu.

Saint amour
Domaine des Terres Dorées

  Francja / Beaujolais  
  aoc Saint amour
  100% gamay

C            TDOR09

Lekki rubinowy kolor, nuty tytoniu, ściółki 
leśnej, świeżych wiśni, kompotu czere-
śniowegoi rabarbaru. Świeże i soczyste. 
W smaku wyraźnie pieprzne, garbnikowe, 
ale jest to wrażenie bardziej oparte  
na świeżości owocu niż na alkoholu.  
Finisz odświeżający, cierpki i ziołowy.

morgon
Domaine des Terres Dorées

  Francja / Beaujolais  
  aoc morgon
  100% gamay

C            TDOR04

Styl Beaujolais o mocnych i mineralnych 
nutach zapachowych. Sporo aroma-
tów grafitu, wędzonych owoców i soku 
porzeczkowego. Garbniki są szorstkie, ale 
owocowo-przyprawowy charakter wina 
mocno je łagodzi i tłumi. 

EKO

Beaujolais le ronsay
Domaine des Terres Dorées

  Francja / Beaujolais  
  aoc Beaujolais
  100% gamay

C            TDOR26

Lekkie i owocowe wino o dominującym 
aromacie dojrzałych porzeczek i likierowych 
wiśni. Szorstkie i przyjemnie odświeżające 
z pikantnym finiszem.

moulin à Vent
Domaine des Terres Dorées

  Francja / Beaujolais  
  aoc moulin a Vent
  100% gamay

C            TDOR05

Wino ze starych krzewów z jednego z najbar-
dziej prestiżowych crus w Beaujolais. Starzone 
częściowo w beczkach dębowych, częściowo 
w drewnianych kadziach i wypuszczane na ry-
nek latem. Wino o purpurowej barwie, zapachu 
ciemnych owoców, przypraw korzennych oraz 
ściółki leśnej. W ustach poważne, eleganckie, 
złożone. Gotowe już za młodu lub ułożone po 
5-6 latach starzenia.

EKO

EKO

EKO

EKO

FrV100 Sparkling gamay 
méthode ancestrale
Domaine des Terres Dorées

  Francja / Beaujolais  
  Vin de France  
 100% gamay

R            TDOR07

Lekko musujące, bardzo żwawe i świeże 
wino. Po nalaniu do kieliszka pojawiają się 
zapachy słodkich truskawek, poziomek, 
malin, czereśni. W ustach pomimo słodyczy, 
jest owocowe i delikatne, o średnim ciele
i zaskakująco długiej końcówce. 

EKO SŁODKIE
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campuget 1753 Syrah
Château de Campuget

  Francja / Dolina rodanu
  aoc costières de nîmes
  100% Syrah

C            CAM37

Nieprzejrzysta i niemal czarna barwa z pur-
purowymi refleksami. Aromaty czarnego 
pieprzu, lukrecji, wędzonych śliwek oraz grafitu. 
W ustach gęste i długie, wyróżnia się smakiem 
gorzkiego kakao i prażonych orzechów. 

campuget 1753 rosé 
Syrah Vermentino
Château de Campuget

  Francja / Dolina rodanu
  aoc costières de nîmes
  90% Syrah, 10% Vermentino

R            CAM41

Bardzo świeże rosé o aromatach grejpfruta 
i skórki pomarańczy. W ustach daje znać ma-
ceracja na skórkach czerwonej odmiany - wy-
czuwalne są aromaty poziomek, malin i polnych 
kwiatów. Finisz odświeżający i delikatny.

campuget 1753 Saperavi
Château de Campuget

  Francja / Dolina rodanu
  Vin de France
  100% Saperavi

C            CAM40

Nasycony, rubinowy kolor z fioletowymi refleksami. 
W aromacie leśna ściółka, korzenne przyprawy 
i śliwki. Pomimo mocnego zapachu Saperavi 
pozostaje dobrze zrównoważoną odmianą z lekką 
kwasowością i konfiturowym finiszem.

campuget 1753 grenache
Château de Campuget

  Francja / Dolina rodanu
  aoc costières de nîmes
  100% grenache

C            CAM39

Odmianę Grenache można poznać od razu, rzadko 
który szczep ma tak mocno konfiturowy zapach 
dojrzałych malin i śliwek oraz nutę karmelu. 
W ustach gładkie i soczyste. Rozlewa się miekką 
taniną po palecie smakowej.

C H âT E a U  D E  C a M P U G E T campuget 1753 Viognier
Château de Campuget

  Francja / Dolina rodanu
  aoc costières de nîmes
  100% Viogner

B           CAM38

Odmiana ta daje wina o niespotykanej koncen-
tracji nut kwiatowych aromatów. Rumianek, 
miód akacjowy, dojrzałe brzoskwinie - wszyst-
kie te aromaty dają wrażenie słodyczy, jednak 
wino pozostaje świeże i delikatne.

EKO
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châteauneuf-du-pape
Domaine de la Solitude

  Francja / Dolina rodanu
  aoc châteauneuf-du-pape
  50% grenache noir, 25% Syrah,

15% mourvèdre, 10% cinsault,

C            SOL04

châteauneuf-du-pape 
réserve Secrète
Domaine de la Solitude

  Francja / Dolina rodanu
  aoc châteauneuf-du-pape
  50% grenache noir, 50% Syrah

C            SOL08

Bardzo delikatny owocowy zapach dojrzałych 
malin, śliwek, dymu i czekolady. W ustach 
skoncentrowane garbniki o mocnej budowie 
- pikantne i wyraźne. Pojawiają się akcenty 
tytoniu, goździków i korzennych przypraw. 
Finisz mocno owocowy, konfiturowy.

châteauneuf-du-pape 
Barberini
Domaine de la Solitude

  Francja / Dolina rodanu
  aoc châteauneuf-du-pape
  70% grenache noir,  

20% Syrah, 10% mourvèdre, 

C            SOL06

Wino o aromatach ciemnych owoców, kawy 
i dymu. W ustach gęste, mocne i dojrzałe 
z wtopionymi taninami.

D O M a I n E  D E  l a  S O l I T U D E

Gęsty rubinowo-purpurowy kolor, wspaniałe aromaty nalewki wiśniowej, likieru z  czarnej 
porzeczki, śliwek, ziół z delikatnymi nutami skóry i tytoniu. W ustach wino pełne ciała, 
masywne, bogate, bardzo złożone i aksamitne. Aromaty czerwonych i czarnych owoców 
połączone z lekką ziemistością i lekko pikantnymi nutami tytoniu, czekolady i ziół.
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Vacqueyras azalaïs
Domaine Le Sang des Cailloux

  Francja / Dolina rodanu
  aoc Vacqueyras
  70% grenache, 20% Syrah,

7% mourvèdre, 3% cinsault

C            CAI01

Wino o lśniącym purpurowym 
kolorze. Na początku lekko stajen-
nie-mięsiste, a po krótkim czasie 
oczarowuje aromatami owoców 
leśnych, słodkich jeżyn i czereśni 
połączonych z lukrecją, odrobiną 
dymu i aromatami ziół. Wino 
złożone, o pełnym ciele, aksamitnej 
strukturze, z gładkimi taninami 
i długim soczystym finiszu.
Nazwa tego wina zmienia się 
każdego roku i bierze się od imion 
córek Serga Férigoula: Floureto, 
Doucinello i Azalaïs.

Vacqueyras Doucinello
Domaine Le Sang des Cailloux

  Francja / Dolina rodanu
  aoc Vacqueyras
  70% grenache,  

20% Syrah, 10% mourvèdre 

C            CAI03

Nasycony, niemal czarny i nieprzej-
rzysty kolor. Blend odmian winorośli 
powoduje, że wino jest bardzo złożone 
i wielowarstwowe. Poza aromatem 
malin, jeżyn i pestek wiśniowych 
pojawiaja się nuty czarnego pieprzu, 
lawendy, kwiatów polnych i konfitury 
pomarańczowej. Dominuje tutaj 
Grenache, zatem taniny są dość po-
wściągliwe, co w efekcie daje odczucia 
pewnej owocowej lekkości. Pozostałe 
odmiany rysują w tle obraz przypra-
wowej, pikantnej struktury.

EKO

EKO

D O M a I n E  l E  S a n G
D E S  C a I l l O U x
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crozes hermitage 
la guiraude
Domaine Alain Graillot

  Francja / Dolina rodanu
  aoc crozes hermitage
  50% roussanne, 50% marsanne

C            GRAIL03

D O M a I n E 
a l a I n  G R a I l l O T

crozes hermitage
Domaine Alain Graillot

  Francja / Dolina rodanu
  aoc crozes hermitage
  100% Syrah

C            GRAIL01

Zbiór ręczny całych kiści, które 
ulegają fermentacji w całości 
razem z szypułkami. Fermentacja 
w betonowych kadziach, z których 
ok. 80% wina następnie przelewane 
jest bez filtracji do beczek po 
burgundach. W beczkach wino doj-
rzewa, w zależności od rocznika 
 od 1,5 roku do 3 lat.  

Owoce pochodzą z 18 ha winnic z aluwialną, żwirową glebą z uprawy ekologicznej. Jest to czysty Syrah o mocnej rubinowo-
purpurowej barwie, przepełnione aromatami i smakami czarnej porzeczki, lukrecji, liści laurowych, oliwek, mięsa i przypraw 
korzennych. Wino o średniej budowie, delikatnie mineralne, o dobrej kwasowości i z wyraźnymi taninami. Typowe dla Syrah 
nuty przyprawowe (pieprz cayenne) oraz balsamiczne dominują nad owocem, dając klasyczny przykład wina produkowanego 
wedle częściowo niepopularnych metod, jak np. fermentacja całych kiści. W tym przypadku ponad aromaty owocowego soku 
wyrasta silna taniczna, garbnikowa, szorstka tekstura, która jest osłoną przed podróżą w czasie. 
Ten Crozes Hermitage jest zdolny bezproblemowo pokonać granicę 15 lat.

crozes hermitage
Domaine Alain Graillot

  Francja / Dolina rodanu
  aoc crozes hermitage
  50% roussanne, 50% marsanne

B            GRAIL02

Białe wina z Doliny Rodanu są jednymi z najory-
ginalniejszych w Europie. Łączą głęboki, złożony 
aromat dojrzałych owoców, takich jak morele, 
brzoskwinie, ananasy ze świeżością i mineralno - 
przyprawową krystaliczną mineralnością. Pojawiają 
się nuty geranium, warzywnych liści i rozmarynu.
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châteauneuf-du-pape 
la Bernardine
Maison M. Chapoutier

  Francja / Dolina rodanu  
  aoc châteauneuf-du-pape
  100% grenache

C            CHAP07

Delikatny kolor, fioletowo-rdzawe refleksy.  
Subtelny nos - aromaty przypraw, lukrecji, tytoniu, 
mokki. W tle słodka marcepanowa nuta, wiśni mo-
rello i karmelu. Wino o złożonym, interesującym  
bukiecie i długim finiszu.

tavel Beaurevoir rosé
Maison M. Chapoutier

  Francja / Dolina rodanu  
  aoc tavel
  100% grenache

R            CHAP29

Delikatny poziomkowy kolor, wino klarowne 
i przejrzyste. Przyjemny aromat truskawek 
i świeżych jagód. W tle nuta ziołowa - roz-
maryn i bazylia. Wino o soczystym i żwawym 
charakterze, z wyraźną kwasowością i mine-
ralnym finiszem.
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côtes-du-rhône 
Belleruche rouge
Maison M. Chapoutier

  Francja / Dolina rodanu  
  aoc côtes du rhône
  60% grenache noir, 40% Syrah

C            CHAP01

Kolor typowy dla rodańskiego blendu Grenache 
i Syrah – błyszczący i fioletowy. Aromaty również 
rozpoznawalne w Dolinie Rodanu - lekko zwie-
rzęca, skórzana nuta, która po chwili ustępuje 
wyraźnie owocowemu, wręcz konfiturowemu 
zapachowi dojrzałych śliwek i cynamonu.

FRANCJA / DOLINA RODANU

côtes-du-rhône 
Belleruche blanc
Maison M. Chapoutier

  Francja / Dolina rodanu  
  aoc côtes du rhône
  40% grenache Blanc, 30% roussanne, 30% Viogner

B            CHAP26

Delikanty złoto-słomkowy kolor. Aromaty anyżu, 
kwiatów polnych, kopru włoskiego i kukurydzy. 
Delikatnie słodkie nuty gruszek i dojrzałych jabłek, 
finisz gładki i subtelny. Dzięki dojrzewaniu na 
osadzie wino zyskuje na gęstości tekstury. Jest 
delikatnie kremowe i przyjemne.

rasteau
Maison M. Chapoutier

  Francja / Dolina rodanu  
  aoc rasteau
  80% grenache, 20% Syrah

C            CHAP13

Wino o bardzo naturalnym ale i wyraźnym 
zwierzęcym aromacie. Nuty skóry, pieprzu, su-
rowego mięsa. Intensywne aromaty owocowe 
wystepują niejako w tle głównego zapachu. 
Są tu likierowe wiśnie, anyż i marcepan.

gigondas
Maison M. Chapoutier

  Francja / Dolina rodanu  
  aoc gigondas    80% grenache, 

10% Syrah, 5% mourvèdre, 5% cinsault

C            CHAP11

Blend w którym poza Grenache są odmiany 
o wysokiej kwasowości, takie jak Mourvèdre 
i Cinsault, jest z definicji winem o sporej 
dawce aromatów. Na samym początku nuty 
przyprawowe - tytoń i czarny pieprz, potem 
bardziej miękkie - lawenda, trawa cytrynowa. 
Finisz bardziej skoncentrowany i owocowy.

0,375l  CHAP02
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hermitage chante alouette
Maison M. Chapoutier

  Francja / Dolina rodanu  
  aoc hermitage
  100% marsanne

B            CHAP18

Błyszczący, złoto bursztynowy kolor.  
Aromaty pigwy, orzechów laskowych,  
imbiru, miodu akacjowego, kwiatów lipy. 
Smak pozbawiony agresywnej kwasowości - 
jest subtelny, złożony i elegancki - z nutami 
migdałów, palonego słodu i gruszek.

cornas les arènes
Maison M. Chapoutier

  Francja / Dolina rodanu  
  aoc cornas
  100% Syrah

C            CHAP06

Nasycony kolor, lekko fioletowe przebłyski. Wino ma 
niesamowity zapach, jedncześnie skoncentrowany 
i lekki. Bardzo wyraźne nuty przypraw - rozmarynu, 
lukrecji, lawendy. W tle pojawia się i powoli zaczyna 
dominować - konfiturowy finisz, akcenty malin, 
jeżyn, wędzonych śliwek. W ustach bardzo złożone 
i wielowątkowe. Smak przypomina rabarbar mary-
nowany w wiśniowej konfiturze i sosie balsamicz-
nym. Pojawiają się nuty kwiatów, tytoniu. 

côte rôtie les Bécasses
Maison M. Chapoutier

  Francja / Dolina rodanu  
  aoc côte-rôtie
  100% Syrah

C            CHAP03

Głęboki i nasycony rubinowy kolor. Aromaty fiołków, 
dojrzałych jagód i czarnych oliwek. W ustach poja-
wia się przyprawowa świeżość - nuty rozmarynu, 
tymianku, cynamonu. Długi i skoncentrowany finisz 
pozostawiający złożone taniny na podniebieniu.

hermitage mure de larnage
Maison M. Chapoutier

  Francja / Dolina rodanu  
  aoc hermitage
  100% Syrah

C            CHAP46

Hermitage o bardzo owocowym charakterze.  
Nasycony rubinowy, fioletowy na obręczach kolor.  
Nuty świeżych porzeczek, malin i czarnego pieprzu. 
Do tych zapachów po chwili dochodzą tytoń, lukre-
cja, drewno cedrowe, prażone migdały. Finisz jest 
skoncentrowany. Pojawia się chropawa tanina,  
ale dominuje nadal owocowy styl.

crozes hermitage 
les meysonniers rouge
Maison M. Chapoutier

  Francja / Dolina rodanu    aoc hermitage
  100% Syrah      C            CHAP05

Owoce pochodzą z 9,5ha winnic o aluwialnej, żwirowej 
glebie, z ponad 25-letnich krzewów i uprawy biodyna-
micznej. Wino charakteryzuje nasycona, rubinowa barwa 
oraz aromaty leśnych ziół, lukrecji i głogu. Podczas 
degustacji mamy silnie owocowe nuty dojrzałych malin, 
śliwek i tarnin oraz bardzo wysoki stopień koncentracji.
Pomimo pewnej owocowej słodyczy jest to Syrah o 
wybitnie pikantnym, przyprawowym finiszu.

EKO

EKO

EKO
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ermitage les greffieux
Maison M. Chapoutier

  Francja / Dolina rodanu  
  aoc hermitage
  100% Syrah

C            CHAP40

Wino o delikantym, lekko fioletowym kolorze. 
Pierwsze aromaty raczej ziołowe - skóra zwierzęca, 
tytoń, lukrecja, mokka. Potem pojawia się nuta 
likierowych owoców - wiśni, porzeczki i tarniny. 
Zadziwiająco lekkie i subtelne mimo wyraźnej kwa-
sowości i szorstkich garbników. Finisz wręcz ostry. 
Tanina robi się znacznie bardziej dominująca. 

hermitage monier 
de la Sizeranne
Maison M. Chapoutier

  Francja / Dolina rodanu  
  aoc hermitage
  100% Syrah

C            CHAP04

Silny początkowy atak - aromaty owoców leśnych, 
lukrecji i tytoniu. Kolor jasnoczerwony z fioletowymi 
refleksami. Po otwarciu - pojawia się więcej dojrzałych 
owoców, takich jak porzeczka, malina, żurawina. Finisz 
wyraźnie garbnikowy ale elegancki i długi.

ermitage le méal
Maison M. Chapoutier

  Francja / Dolina rodanu  
  aoc hermitage
  100% Syrah

C            CHAP44

„Le Méal” to parcela, z której owoc jest doskonałej 
jakości, wybitna dojrzałość i dojrzałe taniny są 
wyczuwalne od samego początku. Skoncentrowany 
zapach marcepanu, migdałów, wiśni i czarnego pie-
przu. W tle nuty lukrecji, słodu, malin i mokki.  
Finisz jest bardzo długi.

EKO



crozes hermitage 
les meysonniers
Maison M. Chapoutier

  Francja / Dolina rodanu  
  aoc crozes hermitage
  100% marsanne

B            CHAP19

Bardzo złożona budowa. Złoto-szklisty kolor. Nuty 
zapachowe świeżego siana, miodu, gruszki, rozmary-
nu. W ustach bardzo teksturalne i skoncentrowane, 
z orzechowym egzotycznym finiszem. Bogactwo 
aromatycznego wina idzie w parze z jego wybitnie 
złożonym smakiem, w którym współwystępują  
nuty słodkie i gorzkie, orzechowe.

Saint joseph les granits
Maison M. Chapoutier

  Francja / Dolina rodanu  
  aoc Saint joseph
  100% marsanne

B            CHAP34

Zadziwiający kolor, złoto-słomkowy z zielonymi re-
fleksami, bardzo nasycony. W nosie aromaty skórki 
pomarańczowej, gruszek, politury, palonego słodu. 
Nuty dojrzałych owoców wyczuwalne w ustach ale 
i wysoka kwasowość, która daje wręcz metaliczne 
odczucia. Złożony, bardzo wielowarstwowy cha-
rakter, połączenie subtelnego i kremowego smaku 
egzotycznych owoców i wyraźnie przyprawowego, 
jodynowego finiszu.

Saint joseph granilites
Maison M. Chapoutier

  Francja / Dolina rodanu  
  aoc Saint joseph
  100% marsanne

B            CHAP21

Wybitnie złożone nuty zapachowe -anyżu, goździków, 
karmelu, kwiatów pomarańczy. Aromaty ewoluują 
podczas otwierania się wina w kieliszku niemal 
w nieskończoność. W tle mineralna, krzemienna 
i żwawa kwasowość, oraz elementy lekkiego utle-
nienia – orzechy, miód akacjowy, słód jęczmienny. 
Złożoność komplikuje bardzo zdefiniowanie wina,  
ale podkreśla jego elegancję i indywidualny charakter.

EKO

EKO
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Saint peray 
lieu dit hongrie
Maison M. Chapoutier

  Francja / Dolina rodanu  
  aoc Saint peray
  100% marsanne

B            CHAP22

Wino zbliża się do maksimum aroma-
tów jakie można uzyskać z odmiany 
Marsanne, dowodzi, że ten szczep 
można swobodnie zaliczyć do grupy 
najbardziej złożonych odmian białych. 
Jasno-połyskliwe odblaski na tle żółtej 
intensywnej barwy. Wydaje się że wino 
w kieliszku ma problem z odklejeniem 
się od powierzchni szkła. Najpierw są 
aromaty żywicy, anyżu, siana, tostów. 
Potem pojawia się nuta kwiatowa 
(rumianek, frezja) i przyprawowa, 
zapachy torfu, lakieru i wosku. Finisz 
bardzo długi i pozostawiający złożone, 
orzechowe i owocowe (dojrzałe gruszki 
i ananas) wrażenie.

EKO
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crozes hermitage petite ruche
Maison M. Chapoutier

  Francja / Dolina rodanu  
  aoc crozes hermitage
  100% marsanne

B            CHAP23

Marsanne to odmiana dająca wina o silnym 
charakterze, gdzie ziołowe i kwiatowe aromaty 
często dominują ponad owocowymi. Nuty 
anyżu, rumianku, kopru i miodu współwystępują 
z delikatną owocowością. Akcenty owocowe 
dojrzewających gruszek i ananasa oraz zapachy 
kompotu z mirabelek. Wino o takim stylu jest 
raczej outsiderem, tworząc kategorię aromatów 
typową tylko dla Crozes Hermitage i Marsanne. 
Wielka indywidualność.
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Viognier les contours 
de Deponcins
Domaine François Villard

  Francja / Dolina rodanu
  Vin de France    100% Viognier

B            VIL11

Wino o złotym kolorze, bardzo aromatyczne, o inten-
sywnych zapachach owoców tropikalnych, między 
innymi ananasa, brzoskwini, moreli, dojrzałych cytryn, 
miodu oraz kwiatów białego bzu i lipy. W smaku deli-
katne i świeże, owocowe, kwiatowo-miodowe,  
z delikatną nutą wanilii. Wino dobrze zbalansowe,  
ze świeżą kwasowością i długim pikantnym finiszem. 
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côte rôtie le gallet Blanc
Domaine François Villard

  Francja / Dolina rodanu
  aoc côte rôtie   98% Syrah, 2% Viognier

C            VIL10

Le Gallet Blanc jest winem o bardzo zrównowa-
żonym charakterze, jednocześnie silnie owocowe 
(aromaty truskawek), jeżyn ale i mocno ziemiste, 
(ciemne nuty ściółki leśnej, czarnego pieprzu, zwie-
rzęcej skóry i grzybów). Bardzo czysty w swoim 
charakterze Syrah o niemal archetypowej budowie. 
Można czytać nuty zapachowe tego szczepu jak 
z elementarza. Długi i pikantny finisz pozostawia 
lekkie wrażenie. Przyjemna soczysta tekstura 
i owocowe bogactwo.

Saint joseph mairlant
Domaine François Villard

  Francja / Dolina rodanu    aoc Saint joseph 
  100% Syrah   C            VIL07

Owoce pochodzą z parcel St Pierre de Boeuf, Ardoix, 
Chavanay. Tylko i wyłącznie czysty Syrah o niskiej  
wydajności 40hl/ha prowadzony w systemach cord  
of royat i goblet. Podłoże to pokruszony granit 
i kwarc. Wiek winorośli 25 lat.

Winogrona zbierane ręcznie. Fermentacja w 60% 
całych kiści razem z szypułkami w dużych beczkach 
dębowych i kadziach stalowych. Reszta jest odszy-
pułkowana. Następnie wino jest przelewane bez 
filtracji do beczek mniejszych o rozmiarze 225 l na 
18 miesięcy. Butelkowanie już z lekką filtracją.  
Cała produkcja to 35 000 butelek.

DOMaInE
FRançOIS VIllaRD

Saint joseph poivre et Sol
Domaine François Villard

  Francja / Dolina rodanu
  aoc Saint joseph
  100% Syrah

C            VIL08

Szorstki i gruboziarnisty Syrah. Pomimo młodego 
wieku krzewów wino ma intensywny charakter 
i ostre taniny. W tle silny owocowy aromat wiśni, 
śliwek, lukrecji i czarnego pieprzu. 

condrieu Deponcins
Domaine François Villard

  Francja / Dolina rodanu
  aoc condrieu    100% Viognier

B            VIL13

Wino o złotym kolorze. W zapachu bardzo aromatyczne, 
pełne aromatów kwiatowych i owocowych - słodkie brzo-
skwinie, morele, prażone migdały i anyż. W smaku bogate, 
złożone i długie. Ujawniają się powoli nuty dojrzewania 
w beczce - akcenty karmelu, orzechów i toffi. Wino złożo-
ne, eleganckie, bogate i bardzo skoncentrowane, z lekką 
taniną, o sporym ciele, długim finiszu i potencjale starzenia 
ok. 15 lat. Idealne z daniami z kraba, krewetek, curry z bia-
łym mięsem czy risotto z grzybami leśnymi.

Syrah l’appel des Sereines
Domaine François Villard

  Francja / Dolina rodanu
  Vin de France    100% Syrah

C            VIL17

Kolor rubinowy z fioletowymi refleksami. Aromaty 
cynamonu, świeżo wyciśniętych porzeczek, śliwek 
i czarnego pieprzu. Pikantne i szorstkie taniny 
wyczuwalne bardzo wyraźnie w finiszu.

FRANCJA / DOLINA RODANU

condrieu les terrasses 
du palat
Domaine François Villard

  Francja / Dolina rodanu
  aoc condrieu    100% Viognier

B            VIL16

Wino o bogatym zapachu owoców egzotycznych, kwia-
tów i przypraw. W ustach gęste, z dobrą kwasowością, 
wyczuwalnymi żółtymi owocami, anyżem oraz nutami 
mineralnymi.



côtes de provence Blanc 
grand classique
Domaine Gavoty

  Francja / prowansja
  aop côtes de provence
  100% rolle (Vermentino)

B            GAV02

Lekkie, rześkie i żwawe wino o błyszczącym 
słomkowo-bladym kolorze. Aromaty owoców 
cytrusowych, jodyny, morskiej soli. Delikatna 
kwasowość podkreśla świeżość wina.

côtes de provence rouge 
grand classique
Domaine Gavoty

  Francja / prowansja
  aop côtes de provence
  40% Syrah, 60% carignan, 

cabernet Sauvignon & grenache

C            GAV06

Bardzo intensywny, niemal czarny kolor. Aro-
maty ciemnych owoców - śliwek, jeżyn, czarnej 
porzeczki. Wyczuwalne i obecne nuty ziołowe 
- lawenda, eukaliptus, mięta i lukrecja. Spora 
koncentracja i żywe, gęste garbniki.

côtes de provence rosé grand classique
Domaine Gavoty

  Francja / prowansja    aop côtes de provence
  60% cinsault, 35% grenache, 5% Syrah

R            GAV01

Styl wina różowego o większych ambicjach. Wyraźna nuta owocowa - żurawina, 
porzeczka, truskawka i konfiturowy smak. Jednocześnie wino o cierpkiej kwasowości 
i mineralnym kręgosłupie. Wina z Prowansji przywyczaiły nas do bardzo pogodnego 
stylu i lekkości konfiturowego owocu. Tutaj styl jest wyczuwalny w nutach poziomek 
i kwiatów, ale żwawy balsamiczny finisz z aromatami skórki cytrynowej i akcentami 
miąższu grejpfruta powodują niemałe zaskoczenie.

DOM
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Viognier nord Sud
Laurent Miquel

  Francja / langwedocja
  igp pays d’oc
  100% Viognier

B            MIQ05

W zapachu wino bardzo intensywne, peł-
ne aromatów białych kwiatów i słodkich, 
dojrzałych brzoskwiń. W smaku zaska-
kująco eleganckie, z nutami dojrzałych 
brzoskwiń, moreli, kwiatów pomarańczy, 
połączonych z delikatnymi odświeżający-
mi owocami cytrusowymi.

Syrah nord Sud
Laurent Miquel

  Francja / langwedocja
  igp pays d’oc
  100% Syrah

C            MIQ06

Syrah w stylu południowej Francji, gdzie 
duża ilość słońca obdarza owoc wysoką 
dojrzałością. Złożony, przyprawowy aromat: 
nuty ciemnych owoców, konfitury śliwkowej 
i roztartych ziaren pieprzu. Finisz gładki 
i bardzo owocowy dzięki długiemu okresowi 
dojrzewania w beczce.

pinot noir Solas
Laurent Miquel

  Francja / langwedocja
  igp pays d’oc
  100% pinot noir

C            MIQ29

Lekki i orzeźwiający Pinot Noir o aroma-
tach przypraw, ziół (nuty garrigue), lukrecji 
i intensywnym owocowym bukiecie.  
Zapachy truskawek, czarnego pieprzu 
i jagód leśnych oraz przyjemny finisz.

chardonnay Solas
Laurent Miquel

  Francja / langwedocja
  igp pays d’oc
  100% chardonnay

B            MIQ28

Krągłe, delikatne wino o wyczuwalnej 
słodkiej nucie pieczonego ciasta typowej 
dla Chardonnay dojrzewanego w beczce. 
Aromaty anyżu, wanilii, dojrzałych owoców 
i gęsty, bardzo przyjemny, smukły finisz.
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chardonnay Viognier 
père & Fils
Laurent Miquel

  Francja / langwedocja
  igp pays d’oc
  65% chardonnay, 35% Viognier

B            MIQ01

Wino o aromatach cytrusów, jabłka, moreli 
i brzoskwini, z delikatnymi nutami kwiatów 
i owoców egzotycznych dzięki udziałowi 
Viognier. Wcześnie zaś zebrane Chardonnay  
nadaje palecie świeżych smaków cytryny  
i białych owoców. Wino bardzo świeże, owocowe, 
z przyjemną kwasowością, delikatną mineralno-
ścią i świeżym zakończeniem.

cabernet Sauvignon 
Syrah père & Fils
Laurent Miquel

  Francja / langwedocja
  igp pays d’oc
  60% cabernet Sauvignon, 40% Syrah

C            MIQ03

To wspaniałe połączenie Caberneta i eleganckiego, 
owocowego Syrah tworzy wino o zapachu czarnej 
porzeczki, ciemnych jagód, przypraw i lukrecji. 
W ustach jest całkiem bogate i złożone, pełne 
smaków dojrzałych śliwek, czarnej porzeczki 
i czerwonych owoców, połączonych z delikatnymi, 
miękkimi i krągłymi taninami.

Sauvignon Blanc 
père & Fils
Laurent Miquel

  Francja / langwedocja
  igp pays d’oc
  100% Sauvignon Blanc

B               MIQ20

To świeże, lekkie wino pełne jest  
aromatów owoców cytrusowych,  
marakui i delikatnych nut białego pie-
przu. W ustach jest delikatne, przyjem-
nie mineralne i cudownie owocowe.  

Syrah grenache 
père & Fils
Laurent Miquel

  Francja / langwedocja
  igp pays d’oc
  70% Syrah, 30% grenache

C            MIQ02

Wino z przewagą Syrah o zapachu doj-
rzałych czerwonych owoców, mokki i ziół. 
W ustach gładkie i intensywnie owocowe 
z nutami tymianku.

cinsault Syrah rosé 
père & Fils
Laurent Miquel

  Francja / langwedocja
  igp pays d’oc
  70% cinsault, 30% Syrah

R            MIQ04

Rosé o delikatnym, świeżym zapachu czerwo-
nych owoców. W ustach wytrawne, z nutami 
poziomek i truskawek oraz delikatną goryczką 
w końcówce. Wino ładnie zbalansowane,  
soczyste i odświeżające.
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corbières le Fournas
Domaine Sainte Croix

  Francja / langwedocja
   aoc corbières

  50% carignan, 21% grenache, 
19% Syrah, 10% mourvèdre

C            SCR02

Jest to wino czerwone o ciemnym purpurowym, 
wiśniowym kolorze, bogatych aromatach czarnej 
porzeczki, liści, konfiturowych śliwek, jeżyn, malin. 
Jest pełne, o bogatej palecie i wsparte przede 
wszystkim świeżą kwasowością, krzemionkową 
mineralnością i delikatnymi taninami. Długie 
oraz aromatyczne zakończenie. Jest to naprawdę 
wyjątkowa butelka - wino jest bardzo dobrze zba-
lansowane i o wyjątkowej koncentracji owoców. 

Faugères les Bancèls
Domaine de Cébène

  Francja / langwedocja
  aoc Faugères
  60% Syrah, 40% grenache

C            CEB02

Wino jest wręcz podręcznikowym przy-
kładem langwedockiego charakteru, 
jak bywa opisywane m.in przez Jancis 
Robinson. Szczere, szorstkie, bardzo 
intensywne. Surowa selekcja tylko naj-
lepszych owoców powoduje, że poziom 
koncentracji jest bardzo wysoki. Mocne 
aromaty jeżyn, śliwek, pokruszonej 
skały, przypraw śródziemnomorskich 
i czekolady. Finisz jest bardzo długi 
i taniczny. Łatwo zrozumieć, dlaczego 
ta posiadłość jest oceniana jako jedna 
z gwiazd regionu.

corbières magnéric
Domaine Sainte Croix

  Francja / langwedocja    aoc corbières
  42% carignan, 29% grenache noir, 29% Syrah

C            SCR03

Wyśmienite Corbières Magneric 2012 jest kupażem 
Carignan, Grenache i Syrah. Wino o aromatach 
czarnej porzeczki, pieprzu, lukrecji, tostowanego 
pieczywa i dzikich ziół. W smaku intensywne nuty 
czarnych i czerwonych owoców, szczególnie czarnej 
porzeczki, fig, dojrzałych jeżyn i malin, zintegro-
wane z delikatnym aromatem beczki. Dojrzałość 
owoców i koncentracja zbalansowane przez świeżą 
kwasowość. Wino o pełnym ciele, gładkiej, warstowej 
strukturze, bogate, skoncentrowane i ze wspaniałą, 
długą końcówką. 

corbières pourboire nature
Domaine Sainte Croix

  Francja / langwedocja
  aoc corbières
  55% carignan, 19% mourvèdre,

16% grenache noir, 10% Syrah

C            SCR07

Lekko fioletowy odcień. Nuty porzeczki, 
grejpfruta, rozmarynu i kwiatów polnych. 
Bardzo zrównoważone, pomimo wyraźnie owo-
cowego profilu. Garbniki odczuwalne w tle, wraz 
z nutą grafitową i korzenną. Finisz delikatny, 
z aromatem suszonych śliwek.
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Sous les cailloux
des grillons
Clos du Gravillas

  Francja / langwedocja
  igp côtes du Brian
  30% Syrah, 30% carignan, 

30% cabernet Sauvignon, 4% grenache noir, 
3% mourvedre, 3% counoise

C            CGR04

Dzięki młodym krzewom i zbiorze tylko niena-
ruszonych owoców wino jest bardzo świeże. 
Dominują w nim aromaty czerwonych owoców, 
jeżyn, wiśni, malin. W tle pojawia się delikatny 
zapach karmelu i goździków. W ustach  
początkowo subtelne. Dopiero w finiszu 
ujawnia młodą, szorstką taninę

lo Vièlh carignan
Clos du Gravillas

  Francja / langwedocja
  igp côtes du Brian
  100% carignan

C            CGR06

Wino niebywale złożone: zwierzęce nuty 
skóry, sierści, słodowanego zboża po 
chwili ustępują bardziej owocowemu 
zapachowi, który jest zaskakująco czysty 
i lekki. Truskawki, maliny, czarny pieprz, 
cynamon. Ta zwiewność i eteryczność 
są raczej niespodziewane w winie o tak 
gęstej teksturze i koncentracji. Znając 
stuletni rodowód krzewów, Lo Vielh jest 
zadziwiająco pijalne i delikatne.

muscat a Fleur de peau
Clos du Gravillas

  Francja / langwedocja    Vin de France    100% muscat

P            CGR08

Wino pomarańczowe jest produktem nowoczesnej techniki oraz wiedzy 
o fermentacji. Ten wyjątkowy produkt łączy w sobie kwasowość wina białego 
oraz garbniki czerwonego, dokonując syntezy dwóch najbardziej wyrazistych 
walorów winogrona jako owocu. 

W nosie delikatny zapach odmiany Muscat - morela, brzoskwinia, ale i dość 
intrygujące aromaty grzybów, lakieru, wosku i zwierzęcej skóry. Wyraźne 
i soczyste w ustach dzięki kwasowości pozostawia również sporo ściągającej 
tekstury w finiszu. Całość jest elegancka i pomimo pewnej dzikości wino jest 
zrównoważone i doskonałe.

minervois rendez 
Vous Sur la lune
Clos du Gravillas

  Francja / langwedocja
  aoc minervois
  50% carignan, 50% Syrah

C            CGR05

Skomponowane z odmian carignan 
i syrah w równych proporcjach, wino 
oddaje hołd księżycowemu krajobrazo-
wi Cazelles. Zrównoważone i eleganc-
kie, jednocześnie ciemne i owocowe jak 
i taniczne. Chropawy charakter carignan 
nie tłumi owocowego charakteru syrah. 
Pojawiają się nawet nuty kwiatów 
pomarańczy i goździków. 

POMARAŃ-
CZOWE
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muscat St jean de minervois 
Douce providence
Clos du Gravillas

  Francja / langwedocja
  aoc muscat St jean de minervois
  100% muscat Blanc a petit grains

B            CGR03      0,5l

Ze względu na wyższe położenie winnicy, winogrona 
zachowują bardzo dojrzały profil. Niższa niż dookoła 
temperatura powoduje, że owoce mogą rosnąć 
dłużej niż normalnie, przez co rozwijają aromaty 
niedostępne w innych rejonach. Bardzo owocowy 
charakter z uderzającymi aromatami brzoskwini, 
pomarańczy, moreli i pigwy. Wyczuwalny długi słodki 
finisz i oleisty charakter.

SŁODKIE
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côtes du roussillon 
Vertigo Blanc
Mas Amiel

  Francja / roussillon
  aoc côtes de roussillon
  75% grenache Blanc, 15% maccabeo, 

5% marsanne, 5% roussanne

B            MAA01

Przejrzysta, blado słomkowa barwa. 
Nos świeży i aromatyczny: nuty owoców 
cytrusowych, zielonych jabłek i ziołowy, 
pieprzny finisz. Pomimo gorącego klimatu 
zachowuje wiele kwasowości i orzeźwiającej 
natury typowej dla Grenache Blanc. 

côtes du roussillon Villages 
origine
Mas Amiel

  Francja / roussillon
  aoc côtes de roussillon
  80% grenache noir, 10% carignan , 10% Syrah

C            MAA05

Nasycony, głęboki kolor. Wino jest nieprzejrzyste 
i gęste. Aromaty wędzonej i suszonej śliwki, czereśni 
oraz marcepanu. Początkowo zamknięte potrzebuje 
około 15 minut do większej ekspresji aromatów. 
Bardzo złożone zapachy przypraw - kardamonu, 
cynamonu, mokki oraz intensywna owocowa konfi-
tura. Finisz jest bardzo długi, pikantny i garbnikowy. 
Taniny są wyraźne i jest łatwo wyczuwalny ogromny 
potencjał zarówno pijalności wina (udział owocowej 
odmiany Grenache) oraz dojrzewania ( wysoko garb-
nikowe Syrah oraz Carignan).

côtes du roussillon 
Vertigo rouge
Mas Amiel

  Francja / roussillon
  aoc côtes de roussillon
  80% grenache noir, 10% carignan , 10% Syrah

C            MAA02

Wino powstaje z owoców młodych, kilkunastolet-
nich krzewów. Ma intensywną rubinową barwę i de-
likatnie fioletowe przebłyski na brzegach. W nosie 
bogaty aromat śródziemnomorskich przypraw - la-
wendy, rozmarynu, pieprzu cayenne, plus owocowa 
gęsta i wręcz słodka konfitura z malin i czereśni. 
Wino jest wyjątkowo soczyste i pijalne, zwłaszcza 
lekko schłodzone.

maury Sec terres rares 
Vers le nord
Mas Amiel

  Francja / roussillon
  aoc côtes de roussillon
  90% grenache noir, 10% Syrah

C            MAA06

Vers Le Nord jest najbardziej aromatycznym 
z całej selekcji Terres Rares i często ocenianym 
jako najbardziej garbnikowe wino. Pomimo 
dominacji Grenache. Intryguje nasyconym 
kolorem i aromatami lukrecji, kwiatów, dymu, 
palonego słodu, grejpfruta. Początkowo taniny 
wydają się bardzo delikatne i składają się 
w aksamitny smak wina ale finisz jest bardzo 
wyraźnie garbnikowy i wręcz agresywny. Jest to 
wino o zdecydowanym charakterze i ze względu 
na brak blendowania z innymi winnicami bardzo 
„głośne” w ekspresji. Koncentracja mineralnego 
ekstraktu jest ogromna – płyn pokrywa gardło 
i język niczym wulkaniczny pył.
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maury rouge charles Dupuy
Mas Amiel

  Francja / roussillon
  aoc maury

   100% grenache noir

C            MAA16

Karmel, lukrecja, konfitura jagodowa, czarne trufle i świeżo mielony pieprz. Degustacja tego wina jest długa 
jak jego finisz. Charles Dupuy mógłby się czuć zadowolony. Wino jest wybitne w swojej złożoności i koncentracji. 
Finisz pozostaje na długie minuty gęsty, wyraźnie owocowy a jednocześnie garbnikowy i soczysty.

EKO SŁODKIE

maury rouge
Mas Amiel

  Francja / roussillon
  aoc maury  
  100% grenache noir

C            MAA14

Wino o głębokim rubinowym kolorze i dyskretnych 
herbacianych przebłyskach na obręczy. Aromaty mok-
ki, ciemnych bardzo dojrzałych wiśni i palonego słodu. 
W smaku pojawia się słodycz suszonych śliwek i mig-
dałów. Finisz dość garbnikowy i pomimo ewidentnej 
słodyczy - zbalansowany i elegancki.

muscat de rivesaltes
Mas Amiel

  Francja / roussillon
  aoc muscat de rivesaltes
  100% muscat

B            MAA18

Aromaty typowe dla Muscata: bardzo owocowe, wręcz 
miodowo-anyżowa słodycz wraz z lekką, cytrusową 
budową. Słomkowo-złoty kolor i aromaty ananasa, 
kandyzowanych brzoskwiń, grejpfruta i polnych 
kwiatów. W tle pojawią się zapach werbeny, trawy 
cytrynowej i imbiru.

maury Blanc
Mas Amiel

  Francja / roussillon
  aoc maury Sec  
  100% grenache gris

B           MAA17

Bardzo złożone wino słodkie o aromatch werbeny, 
mandarynek, moreli i dojrzałych gruszek. W ustach 
pełne ale dzięki wysokiej kwasowości zachowuje 
bardzo orzeźwiający charakter nader rzadkiej odmiany, 
z której powstaje. Finisz gładki, landrynkowy i przy-
jemny dzięki cytrusowo-ziołowemu zakończeniu.
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maury rouge 
1985
Mas Amiel

  Francja / roussillon 
  aoc maury
  100% grenache noir

C            MAA24

Wino wyjątkowe w swojej kategorii 
win poddanych procesowi „mutage”. 
W nim koncentruja się wszystkie 
cechy, które stanowią o unikatowości 
takich produktów. Owoce zbierane 
w optimum dojrzałości, która na po-
łudniu Francji jest skrajna, a poziom 
cukru jest bardzo wysoki. W celu 
utrzymania wina w równowadze 
- dodaje się alkoholu zatrzymując 
fermentację, ale istotą tego procesu 
nie jest wzmacnianie wina, lecz wła-
śnie poszukiwanie balansu pomiędzy 
owocem, słodyczą i garbnikami. 
W efekcie wino jest intensywnie 
zmaderyzowane - poza rdzawą 
barwą posiada intensywne aromaty 
kawy, tytoniu, śliwek, orzechów. 
Jednocześnie zachowuje lekko garb-
nikowy styl, długi szorstki finisz i - na 
samym końcu - słodki i rodzynkowy. 
Złożoność tego wina daje szerokie 
możliwości interpretacji i połączeń 
smakowych.

maury rouge 
20 ans d’age
Mas Amiel

  Francja / roussillon
  aoc maury
  90% grenache noir, 

5% carignan, 
5% maccebeo

C            MAA19

Dwudziestoletnie Maury uwodzi 
aromatem suszonych fig, daktyli, 
palonego słodu i karmelu. Kolor 
bursztynowo-herbaciany z rdza-
wymi refleksami. Zadziwiający 
poziom owocowej świeżości, 
na którą składają się zapachy 
śliwek, czereśni, jagód leśnych. 
Niepozbawione kwasowości wino 
z delikatną taniną pozostawia 
bardzo przyjemny i długi finisz.
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cahors le pur Fruit 
du causse
Château Combel La Serre

  Francja / południowy zachód
  aoc cahors
  100% malbec

C            CLS01

Bardzo lekki i owocowy Malbec z błysz-
czącym i nasyconym kolorem. Aromaty 
ciemnych owoców, jeżyn, jagód oraz 
sporo żywiołowej kwasowości. W tle nuty 
ziołowe i przyprawowe (rozmaryn, popiół). 
Tanina szorstka i przyjemna, w finiszu 
poziomkowa lekkość.

cahors le lac 
aux cochons
Château Combel La Serre

  Francja / południowy zachód
  aoc cahors
  100% malbec

C            CLS05

Wyjątkowe wino o oszczędnych, 
zrównoważonych aromatach. Skon-
centrowane, bardzo ziołowe (lukrecja, 
mokka, czarny pieprz) ale i eleganckie 
w swoim mocno konfiturowym stylu 
nut owocowych - malina, wędzona 
śliwka, słodka żurawina, goździki. 

cahors la cuvée 
chateau
Château Combel La Serre

  Francja / południowy zachód
  aoc cahors
  100% malbec

C            CLS02

Barwa typowa dla Malbeca – nasycona 
i ciemna. Aromaty leśnych owoców,  
jeżyn i śliwek. W tle bardzo wyraźne nuty 
mięsne, zwierzęce (piżmo, garbowana 
skóra). Finisz złożony i długi - zapachy 
lukrecji, fiołków, mokki.
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tariquet 
les premières grives
Domaine du Tariquet

  Francja / południowy zachód
  igp côtes de gascogne
  100% gros manseng

B            TAR06

tariquet rosé de pressé
Domaine du Tariquet

  Francja / południowy zachód
  igp côtes de gascogne
  40% merlot, 40% Syrah, 20% tannat

R                  TAR11

Wino będące esencją owocowego soku - lekkie, 
przyjazne, bardzo owocowe i soczyste. Użycie 
odmian gwarantujacych intensywne aromaty 
czerwonego wina (maliny, jagody, truskawki) 
oraz technik produkcji podobnych do produkcji 
wina białego gwarantują sukces w dziedzinie 
lekkości i owocowości.

tariquet classic
Domaine du Tariquet

  Francja / południowy zachód
  igp côtes de gascogne 
  45% ugni Blanc, 35% colombard, 

10% gros manseng, 10% Sauvignon Blanc

B              TAR01

Wino delikatne i świeże o kwiatowo-cy-
trusowo-trawiastych aromatach z wyczu-
walnym grejpfrutem oraz nutą egzotyczną. 
W ustach wytrawne, miękkie, owocowe 
i bardzo odświeżające.

0,375l  TAR10

W Gaskonii oznaką zbliżającej się zimy są drozdy, które zlatują na winnice w poszukiwaniu super 
dojrzałych winogron. Stąd też wzięła się nazwa tego wina - premières grives - „pierwsze drozdy”. 
Późno zebrane, bardzo dojrzałe i słodkie winogrona dają wino eleganckie, pełne aromatów dojrzałych 
brzoskwiń, ananasa, miodu akacjowego i kwiatów. W ustach delikatne, przyjemnie słodkie, a dzięki 
wysokiej kwasowości lekkie i świeże.
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tariquet réserve
Domaine du Tariquet

  Francja / południowy zachód
  igp côtes de gascogne
  30% chardonnay, 40% gros manseng, 

20% Sauvignon Blanc, 10% Sémillon

B            TAR08

Wino eleganckie o złożonym zapachu owoców 
egzotycznych, brzoskwinii i moreli, z nutami wanilii 
i drewna. W ustach gęste, soczyste i złożone,  
nasycone bogatym aromatem podczas dojrzewania 
w beczce - wyczuwalne są niuanse lekko słodkie, 
miodowe i orzechowe. Jest ciekawym partnerem do 
tłustych ryb i cielęciny. 

tariquet côté
Domaine du Tariquet

  Francja / południowy zachód
  igp côtes de gascognee
  50% chardonnay, 50% Sauvignon Blanc

B            TAR15

Bardzo delikatne wino o świeżych nutach 
Sauvignon - takich jak trawa, limonka, 
grejpfrut oraz bardziej dojrzałych aromatach 
Chardonnay - żółte jabłka, morele, brzo-
skwinie. To połączenie w efekcie daje wino 
o jedncześnie żwawym charakterze i lekko 
maślanym finiszu, pozostawiającym owoco-
we aromaty na podniebieniu.

tariquet Sauvignon Blanc
Domaine du Tariquet

  Francja / południowy zachód
  igp côtes de gascogne
  100% Sauvignon Blanc

B                  TAR03

Wino o intensywnym aromacie cytrusów, zielonej 
trawy, owoców tropikalnych i kwiatów. W ustach 
łagodne, bardzo świeże i harmonijne, pełne cytru-
sów, agrestu, brzoskwiń i marakui. W końcówce 
przyjemnie ziołowe, z delikatnymi nutami przy-
praw korzennych i lekką słodyczą. 

tariquet chenin chardonnay
Domaine du Tariquet

  Francja / południowy zachód
  igp côtes de gascogne
  75% chenin Blanc, 25% chardonnay

B                  TAR14

Bardzo delikatne wino z odmian Chenin i Char-
donnay. Pierwsza odmiana wnosi mineralny styl 
i kwasowość, druga bardziej krągłe aromaty dojrza-
łego jabłka, moreli i nektarynki. W efekcie wino jest 
kusząco owocowe jednocześnie zachowując sporo 
lekkiej i rześkiej natury.

tariquet chardonnay
Domaine du Tariquet

  Francja / południowy zachód
  igp côtes de gascogne    100% chardonnay

B                  TAR04

Jest to wino delikatne ale z mocną strukturą. W zapachu 
subtelne aromaty świeżego jabłka, dojrzałych cytryn, 
kwiatów, śmietanki i wanilii. W smaku na początku bar-
dzo świeże i intensywnie owocowe. Następnie pojawiają 
się przyjemne, delikatne aromaty tostów, migdałów i wa-
nilii. Dzięki temu, że jedynie 30% wina spędziło 3 miesiące 
w beczkach z francuskiego dębu, pozostaje ono świeżo 
owocowe, z delikatnym ciałem, dobrze zaokrągloną paletą 
i intensywnością aromatów.

59FRANCJA / POŁUDNIOWY ZACHÓD



60 FRANCJA / KORSYKA

Vico Blanc
Domaine Vico

  Francja / Korsyka
  aop corsica
  100% Vermentinu

B            VIC02

Vico rouge
Domaine Vico

  Francja / Korsyka
  aop corsica
  70% nielluccciu, 

20% Sciaccarellu, 10% Syrah

C            VIC01

Biancu Gentile to dość delikatna interpre-
tacja szczepu Vermentinu. Wino jest lekko 
ziołowe, miękkie i klarowne. Pojawiają się 
aromaty kwiatów polnych, pomarańczy 
i rozmarynu. Krągła, wręcz kremowa tekstu-
ra daje gęsty, mineralny finisz.

Wino ze względu na użycie rzadkich, lokalnych odmian jest wyjątkowe i oryginalne. 
Fermentacja w kadzi betonowej jest procesem, który wzmacnia naturalne smaki 
i aromaty odmian winogron. Domaine Vico jest szczere, intensywne, bardzo świeże 
i owocowe. Typowa dla Korsyki szorstkość i chropawy charkter tanin są wyraźne ale 
zmiękczone delikatną nutą kwiatów głogu.



clos Venturi
Clos Venturi

  Francja / Korsyka
  aop corsica
  80% nielluccciu, 10% Sciaccarellu,

5% carcajolu, 5% Syrah

C            VIC09

Wino o wręcz podręcznikowej definicji aroma-
tów. Znajdą się tu dojrzałe czerwone i ciemne 
owoce, przyprawy korzenne, zwierzęa skóra, 
tytoń i prażone migdały. W ustach pomimo 
koncentracji bardzo świeże i owocowe.  
Na pierwszy plan wybija się szorstka tanina 
i bardzo gęsta garbnikowa struktura powodują-
ca, że wino ma pomimo złożoności i skompliko-
wania bardzo duży potencjał dojrzewania.

clos Venturi Sciaccarellu
Clos Venturi

  Francja / Korsyka
  aop corsica
  100% Sciaccarellu

C            VIC06

Wino o zadziwiającym charakterze. Soczyste 
i świeże w nosie – od razu pojawiają się delikatne 
nuty kwiatów i czerwonych owoców. Jednak to co 
zaskakuje to wyraźne, szorstkie i chropawe garb-
niki. Wino ma solidną, wręcz masywną strukturę. 
Ten dwoisty chatakter powoduje, że poznajemy 
w bardzo bezpośredni sposób rzadkie połączenie 
zmysłowej kwiatowej natury i twardych tanin.

clos Venturi
1769 Biancu gentile
Clos Venturi

  Francja / Korsyka
  Vin de France
  100% Biancu gentile

B            VIC04

Biancu Gentile jest winem o miękkim, 
aksamitnym charakterze. Pojawiają się nuty 
miodu akacjowego, rumianku, szałwii, doj-
rzałych tropikalnych owoców i korzennych 
przypraw. Delikatna kwasowość dopiero 
wyczuwalna w finiszu orzeźwia wyraźnie 
całe doznania.

clos Venturi 
1769 Sciaccarellu
Clos Venturi

  Francja / Korsyka    aop corsica
  100% Sciaccarellu

C            VIC05

Wino w stylu, który nie ma zbyt wielu naśladow-
ców na świecie. Połączenie świeżego owocowego 
aromatu oraz wyraźnie szorstkiej tekstury. 
Lokalny korsykański klimat oraz zastosowana 
odmiana dają produkt o oryginalnej i interesujacej 
osobowości. Dominujący aromat wiśni i marce-
panu, kwiatów, goździków. W ustach pojawia się 
garbnikowy finisz typowy dla Sciaccarellu i pewna 
eteryczność, która pozostawia trwałe wrażenie.
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WŁOCHy Połwysep Apeniński obfituje nie tylko w okazałe zabytki z czasów rzymskich - 
ale i odmiany winorośli o starożytnym rodowodzie. Wina o indywidualnym cha-
rakterze, dalekie od kosmopolitycznego zadęcia, czasem wybitne, czasem bardzo 
przyjazne i owocowe - ale zawsze we włoskim stylu. Lokalnych odmian występu-
jących tylko tutaj jest bardzo wiele, więc selekcja win, które reprezentują cały kraj 
musi być dokładna. Wybraliśmy producentów, których wina wyróżniają się jako-
ścią od wielu lat. Wśród nich kilka winiarskich legend oraz wiele win wyjątkowych 
i zapamiętywalnych.

PIEMONT

VENETO

TOSKANIA

MARCHIA

BASILICATA

SYCYLIA

APULIA

GÓRNA ADYGA

De Faveri Spumanti 
Azienda Agricola Roccolo Grassi

Azienda Agricola 
Elio Altare

Cantina Tramin San Leonardo

Azienda Agricola Talenti
Meraviglie di Mattia Imberti
Castello di Ama

Azienda Agricola 
Pasquale Petrera

Cantine del Notaio

Cantine 
Colosi

Azienda Agricola 
Fratelli Bucci

TRYDENT 
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azIEnDa aGRICOla
ROCCOlO GRaSSI

Soave la Broia
Azienda Agricola Roccolo Grassi

  włochy / Veneto
  Soave Doc
  100% garganega

B             GRAS01

Wino bardzo bogate w delikatnie woskowe, 
morskie, jodynowe zapachy. Oleista i kremowa 
tekstura podkreśla wrażenie gęstości i koncen-
trację aromatów. Zapachy karmelizowanych 
orzechów laskowych, miodu akacjowego, kwia-
tów. W smaku pełne, owocowe nuty dojrzałych 
gruszek, w finiszu delikatnie słone.

amarone 
della Valpolicella
Azienda Agricola Roccolo Grassi

  włochy / Veneto
  amarone della Valpolicella Doc
  60% corvina, 20% rondinella,

15% corvinone, 5% croatina 

C             GRAS03

Amarone Roccolo Grassi posiada 
wspaniałą strukturę i delikatność. Jest 
winem o cudownej równowadze, finezji 
i złożoności. Słodkie i gładkie taniny 
nadają mu długości i głębi.

Wino o intensywnym rubinowym ko-
lorze. O aromatach wiśni, czerwonych 
owoców, śliwki, przypraw korzennych, 
tytoniu i ziół. W smaku wyśmienite, 
złożone, soczyste, pełne dojrzałego 
owocu, rodzynek,  przypraw, lukrecji. 
Wino o wspaniałym potencjale sta-
rzenia, które nada mu finezji, precyzji 
i złożoności.

Jest to Amarone o wielkim charakterze 
i osobowości. Oddaje specyficzne uwa-
runkowania terenu i klimatu winnic 
Roccolo Grassi, od których przyjęło 
aromaty przypraw korzennych, tytoniu, 
dojrzałych owoców i ziół.

Valpolicella Superiore
Azienda Agricola Roccolo Grassi

  włochy / Veneto
  Valpolicella Superiore Doc 
  60% corvina, 20% rondinella,

15% corvinone, 5% croatina 

C             GRAS02

Wino o bardzo nasyconym kolorze, niemal 
nieprzejrzyste. Aromaty kawy, goździków, 
wędzonych śliwek i czereśni. Przy tak dużej 
koncentracji Valpolicella nadal zachowuje 
sporo kwasowości i lekkiego, owocowego, 
garbnikowego charakteru. W finiszu słodka 
nuta prażonych migdałów oraz lukrecji.
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langhe rosso giarborina
Azienda Agricola Elio Altare

  włochy / piemont
  langhe rosso Doc
  100% nebbiolo

C            EAL05

Kolor rubinowy z rdzawymi refleksami.  
Nos intensywnie balsamiczny: aromaty czer-
wonych owoców, migdałów, marcepanu, róży. 
W ustach dość garbnikowe. Pojawiają się  
nuty słodkich owoców - maliny, wędzone 
śliwki. Całość bardzo zrównoważona  
i kwiatowa z długim finiszem.

Barbera
Azienda Agricola Elio Altare

  włochy / piemont
  Dolcetto d’alba Doc
  100% Barbera

C            EAL02

Błyszczący rubinowy kolor. W nosie pojawiają 
się aromaty fiołków, likierowych wiśni, mig-
dałów. Smak intensywny, bardzo owocowy, 
z wyraźną kwasowością i szorstkimi garb-
nikami. Finisz, bardzo dojrzały i lekki, trochę 
łagodzi taniczny styl wina.

langhe rosso larigi
Azienda Agricola Elio Altare

  włochy / piemont
  langhe rosso Doc
  100% Barbera

C            EAL03

Kolor nasycony, purpurowo-czerwony z fiole-
towymi refleksami. W nosie wyraźne aromaty 
owoców leśnych, wiśni, marcepanu, porzeczek. 
Taniny podczas degustacji są idealnie zrów-
noważone jak na tak intensywną odmianę 
o wysokiej kwasowości. Finisz bardzo owocowy, 
subtelny i długi.

langhe rosso la Villa
Azienda Agricola Elio Altare

  włochy / piemont
  langhe rosso Doc
  60% Barbera, 40% nebbiolo

C            EAL04

Bardzo intensywny rubinowy kolor. W nosie 
aromaty jagód leśnych, śliwek i płatków róży. 
Smak czerwonych owoców oraz świeża i wy-
raźna kwasowość osiągnięta dzięki udziałowi 
Barbery. Finisz garbnikowy i lekko przyprawo-
wy - pojawiają się nuty fiołków i trufli.

Dolcetto
Azienda Agricola Elio Altare

  włochy / piemont
  Dolcetto d’alba Doc
  100% Dolcetto

C            EAL01

Intensywny fioletowo-rubinowy kolor. 
W nosie aromaty fiołków i czarnej, dojrzałej 
wiśni. Wino jest taniczne, ale bardzo miękkie, 
owocowe. Ten delikatny styl ujawnia się 
podczas lekkiego schłodzenia wina. Finisz 
bardo przyjemny. Na długo pozostają smaki 
suszonych owoców, wiśni i śliwek.

azIEnDa aGRICOla
ElIO  alTaRE
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Barolo
Azienda Agricola Elio Altare

  włochy / piemont
  Barolo Docg
  100% nebbiolo

C            EAL06

Wino o bogatym, eleganckim bukiecie z nuta-
mi śliwek, fiołków, także cynamonu, pieprzu 
i kakao. W ustach wytrawne, gęste i harmonij-
ne. Dobrze zaznaczona intensywność owoców 
leśnych i śliwek.

Barolo arborina
Azienda Agricola Elio Altare

  włochy / piemont
  Barolo Docg
  100% nebbiolo

C            EAL07

Arborina to jedno z najpotężniejszych Barolo 
pod względem aromatu, choć jego subtelność 
powoduje, że często bywa nazywane kobie-
cym i zmysłowym. Bardzo mocne aromaty 
fiołków, róży, wyciśniętych świeżych czereśni, 
ciemnych owoców leśnych, jagód. Wyraź-
niejsze w smaku w porównaniu do innych 
win, natomiast tutaj taniny są skumulowane 
i napięte, równoważąc całość.

EKO EKO

Barolo unoperuno
Azienda Agricola Elio Altare

  włochy / piemont
  Barolo Docg
  100% nebbiolo

C            EAL09

Selektywny zbiór oraz ręczne odszypułkowanie powodują, że owocowy charakter wina jest wybitny. Taniny, które się 
pojawiają, pochodzą tylko ze skórek, jakie nie zostały rozszarpane przez maszynę. W związku z tym ich gładki, wręcz pluszowy 
charakter mocno zmienia typową dla Barolo twarz szorstkich i agresywnych tekstur. Wino nie jest przez to mniej taniczne.
Garbniki mają zupełnie inną budowę i ich percepcja również jest inna. Pełne treści aromaty, na które składają się nuty owoców 
leśnych, kwiatów, lukrecji, porzeczek i suszonych śliwek.

EKO

Barolo cannubi
Azienda Agricola Elio Altare

  włochy / piemont
  Barolo Docg
  100% nebbiolo

C            EAL08

Wino o bardzo dojrzałym, bogatym charakte-
rze. Lekki, rubinowy, niemal przejrzysty kolor. 
W zapachu sporo nut śliwkowych, truskaw-
kowych, cedrowych i silna zwierzęca nuta, 
która podkreśla pewną owocową dojrzałość. 
Po kilku minutach silny zapach porzeczki, 
borówki, tytoniu. Długi, złożony finisz.

Barolo cerretta Vigna Bricco
Azienda Agricola Elio Altare

  włochy / piemont
  Barolo Docg
  100% nebbiolo

C            EAL10

Jedno z najwyżej ocenianych win Elio Altare –  
97 punktów Roberta Parkera. Bardzo świeże,  
lekkie nuty owocowe, niemal idealnie zrównoważo-
ne z silną garbnikową strukturą. Pomimo ciężaru 
tanin wino zaskakuje kruchością i przyjemnym 
owocowym aromatem porzeczki, likierowych wiśni, 
tytoniu, karmelu i prażonych migdałów. 

EKO EKO
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pinot noir riserva maglen
Cantina Tramin

  włochy / górna adyga
  alto adige Doc
  100% pinot noir

C            CTR04

Pinot Nero uprawia się w Górnej Adydze od 
ponad 100 lat. Odmiana ta zdążyła już znależć 
siedliska sprzyjające koncentracji aromatów. 
Najlepsze strefy to okolice znajdujące się 
pomiędzy Mazzon i Montagna. Ten najlepszy 
Pinot Noir z Cantina Tramin ma intensywny 
rubinowy kolor, aromaty przypraw, lukrecji, likie-
rowych wiśni, anyżu. Wyraźne taniny i typowe 
dla Pinot Noir lekko ziemiste i korzenne nuty 
układają się w interesującą całość.

pinot grigio unterebner
Cantina Tramin

  włochy / górna adyga
  alto adige Doc
  100% pinot grigio

B            CTR02

Głęboki i złożony charakter Pinot Grigio ujawnia 
się w przykładzie tego wina doskonale. Aroma-
ty moreli, brzoskwini, palonego masła, karmeli-
zowanych orzechów, miodu akacjowego. Długi 
finisz o oleistej teksturze i wyczuwalnej gęsto-
ści typowej dla Pinot Grigio. Złożone, mineralne 
i zdolne do bardzo długiego przechowywania.

merlot cabernet rungg
Cantina Tramin

  włochy / górna adyga
  alto adige Doc
  55% merlot, 30% cabernet Sauvignon, 

15% cabernet Franc

C            CTR09

Kombinacja szczepów daje wino o mocnym 
i szorstkim smaku. Intensywne aromaty 
czereśni, porzeczki, ciemnej czekolady 
i karobu. Finisz długi i bogaty w dobrze 
ułożone taniny.

Sauvignon Blanc pepi
Cantina Tramin

  włochy / górna adyga
  alto adige Doc
  100% cabernet Sauvignon

B            CTR07

Bardzo ciekawy przykład Sauvignon Blanc 
o nutach zarówno kwiatowych, takich jak czar-
ny bez, jak i liściastych - pokrzywa, rozmaryn. 
Silnie cytrusowy i przyprawowy charakter 
komponuje się ciekawie z nutami o bardzo 
egzotycznym charakterze - mango, papaja, 
brzoskwinia, marakuja. Ten styl jest wynikiem 
zbioru owoców z dwóch części doliny, gdzie 
owoc o wysokiej dojrzałości współwystępuje 
z winoroślą o wyraźnej kwasowości.

C a n T I n a
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pinot grigio
Cantina Tramin

  włochy / górna adyga
  alto adige Doc
  100% pinot grigio

B            CTR11

Aromaty miodu, papai, polnych 
kwiatów, dojrzałych jabłek. Odmiana 
Pinot Grigio pochodzi z Burgundii 
i jest spokrewniona z Pinot Bianco 
i Pinot Nero. Daje wina o wysokiej 
intensywności aromatów. Często kolor 
wpada w złoto-bursztynowe refleksy. 
Doskonale sprawdza się z grzybami 
i lekkimi makaronami.

chardonnay
Cantina Tramin

  włochy / górna adyga
  alto adige Doc
  100% chardonnay

B            CTR10

Niemal encyklopedyczny przykład 
Chardonnay, które posiada bardzo mocny 
bukiet owocowy. Wino dobrze znosi zabieg 
fermentacji jabłkowo-mlekowej, tradycyjnej 
w Burgundii, która nadaje winom bogaty 
aromat dojrzałego mango, marakui, ana-
nasa i lekko karmelizowanych orzechów. 
W finiszu gęste i skoncentrowane.

gewürztraminer
Cantina Tramin

  włochy / górna adyga
  alto adige Doc
  100% gewürztraminer

B            CTR13

Tramin jest ojczyzną szczepu Gewürztra-
miner, na zachodnim brzegu Adygi osiąga 
doskonałe rezultaty ze względu na sprzyjające 
warunki (duże amplitudy temperatur) i setki lat 
doświadczenia w uprawie tej odmiany. Wino 
o bogatym aromacie i gęstej oleistej teksturze 
zachowuje mineralność i kwasowość dzięki 
nocnym chłodom w dolinie. Intensywne aroma-
ty muszkatowe, róży, liczi, owoców egzotycz-
nych. Finisz odświeżający i elegancki.

merlot
Cantina Tramin

  włochy / górna adyga
  alto adige Doc
  100% merlot

C            CTR15

Przykład klasycznego wina z odmiany Mer-
lot - delikatny rubinowy kolor i intensywne 
aromaty dojrzałych wiśni, czarnego pieprzu, 
malin i cynamonu. W ustach nadal bardzo 
rześkie pomimo sporej koncentracji.Pozo-
staje owocowe i żwawe. Subtelny finisz,  
w którym pojawia się nuta tytoniu i wanilii.

lagrein
Cantina Tramin

  włochy / górna adyga
  alto adige Doc
  100% gewürztraminer

C            CTR16

Typowe dla Lagreina są nuty śliwkowe, 
lekko słodkich owoców lesnych, konfitury 
malinowej i świeżo tartego pieprzu. Świeże, 
delikatne i bardzo soczyste. Aromat fiołków 
powoduje że wino doskonale komponuje się 
z daniami z grzybów i pikantnymi podrobami.
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Vette di San leonardo
Tenuta San Leonardo

  włochy / trydent
  i.g.t Vigneti delle Dolomiti
  100% Sauvignon Blanc

B            LEO01

To świeże, lekkie wino pełne jest aromatów 
owoców cytrusowych, typowych nut 
marakui i delikatnych nut białego pieprzu. 
W ustach jest delikatne, przyjemnie mine-
ralne i cudownie owocowe.  

San leonardo
Tenuta San Leonardo

  włochy / trydent
  i.g.t Vigneti delle Dolomiti
  60% cabernet Sauvignon, 

30% carmènere, 
5% cabernet Franc, 
5% merlot

C          LEO03                                   LEO041,5l

Intensywnie rubinowe wino z lekkimi fioletowymi przebłyskami. Aromat jest ekspresyjny - nuty balsamiczne, owoców leśnych, 
tytoniu, czarnego pieprzu, eleganckie niuansy czekolady i mokki. Na palecie jest przyjemne, krągłe, z delikatnie zarysowanymi 
taninami. Długi i aksamitny finisz.

Villa gresti
Tenuta San Leonardo

  włochy / trydent
  i.g.t Vigneti delle Dolomiti
   90% merlot, 10% carmènere

C            LEO05

Wino o intesywnej rubinowej i nasyconej 
barwie – mieni się fioletowymi refleksami. 
W zapachu ostre i niemal zwierzęce - 
tytoniowe i cynamonowe nuty mieszają się 
z aromatem likierowych śliwek, jeżyn i wi-
śni. Wysoki stopień koncentracji zapewnia 
niezapomniany finisz - długi i przyjemny. 
Mimo początkowej ostrości aromatów wino 
jest pluszowe i łagodne.

terre di San leonardo
Tenuta San Leonardo

  włochy / trydent
  i.g.t Vigneti delle Dolomiti
  50% cabernet Sauvignon,  

40% merlot, 10% carmènere

C            LEO02

Elegancki „bordeaux blend” z Dolomitów o pięk-
nym, głębokim rubinowym kolorze. Wino o aro-
matach czarnej porzeczki, wiśni, śliwki i owoców 
leśnych. W smaku złożone, bardzo owocowe, 
z delikatną taniną i odświeżającą kwasowością. 
Wino bardzo przyjemne, delikatne, miękkie, 
dobrze skoncentrowane i o długim, owocowym 
zakończeniu. 

San
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chianti classico
Meraviglie di Mattia Imberti

  włochy / toskania
  chianti classico Docg
  100% Sangiovese

C             MER01

Wino wyraziste i intensywne o owocowo-
balsamicznym bukiecie, w którym dominuje 
wiśnia, jagoda, czarna porzeczka i aronia. 
W smaku wino jest delikatne, soczyste, 
aksamitne, bardzo owocowe, z dojrzałą, 
słodziutką taniną i o długim, przyprawowym 
zakończeniu. Wino dobrze zbudowane, 
żywe. Mimo młodego wieku bardzo 
wyraziste i przystępne. 

rosso di montalcino
Azienda Agricola Talenti

  włochy / toskania
  rosso di montalcino Doc
  100% Sangiovese

C             TAL03

Region Montalcino to jeden z ważniejszych 
punktów na mapie Toskanii. Sangiovese 
Grosso to odmiana dająca wina jednocześnie 
świeże i owocowe, jak i skoncentrowane. 
Aromaty suszonych owoców - śliwek, jeżyn 
i malin połączone są bardzo lekką strukturą, 
wyraźnymi garbnikami i szorstkim stylem. 
Wino stanowi przykład jak złożone i inten-
sywne potrafi być Sangiovese. 

Brunello di montalcino
Azienda Agricola Talenti

  włochy / toskania
  Brunello di montalcino Docg
  100% Sangiovese

C             TAL01

Intensywny i lekko ewoluowany kolor, rubinowy 
z rdzawymi refleksami. Aromaty tytoniu, 
wędzonej śliwki, dojrzałej czereśni, cynamonu. 
W smaku pełne i pomimo typowych dla Sangio-
vese wyraźnych garbników - złożone i gładkie. 
W finiszu pojawia się czekoladowa, waniliowa 
słodycz poparta intensywnym toskańskim 
charakterem przypraw (goździki, gałka muszka-
tołowa) i owoców (likierowa wiśnia).

Brunello di montalcino 
riserva
Azienda Agricola Talenti

  włochy / toskania
  Brunello di montalcino Docg
  100% Sangiovese

C             TAL07

Bardzo nasycony kolor, ciemno-rubinowy, nie-
przejrzysty i intensywny. W nosie aromaty lukrecji, 
śliwek, jeżyn i powideł śliwkowych. Nuty prażonych 
orzechów, wanilii i cynamonu będące głównie po-
zostałością po dojrzewaniu w beczce są elegancko 
wtopione w owocową gęstość wina i garbnikowy 
finisz. Po kilku minutach w kieliszku wino ewoluuje 
i ujawniają się zapachy czekolady, kawy i karmelu.

M E R aV I G l I E 
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al poggio
Castello di Ama

  włochy / toskania
  i.g.t. chardonnay di toscana
  100% chardonnay

B            CDA08

Nietypowe dla Toskanii ale typowe i przyjazne wobec 
gleb wapiennych i gliniastych Chardonnay znalazło 
tutaj wręcz burgundzką interpretację. Fermentacja 
i dojrzewanie w beczce przez wiele miesięcy na 
osadzie oraz częsty batonnage mocno zagęszczają 
teksturę wina zbliżając je do ideału z Côtes de Beau-
ne. Aromaty prażonych orzechów, miodu lipowego, 
kwiatów pomarańczy, kruszonki ciasta jabłkowego, 
słodu jęczmiennego. Intensywne i oleiste jest 
ciekawym połączeniem do turbota, kaczki z miodem 
i pomarańczami czy też crême brulée.

il chiuso
Castello di Ama

  włochy / toskania
  i.g.t. toscana
  60% pinot noir, 40% Sangiovese

C            CDA07

Wino o żywym rubinowym kolorze i aromatach 
dojrzałych leśnych jagód. W nosie wyczuwalne 
nuty typowe dla Pinot Noir - lekko żywiczne i wa-
rzywne oraz mocna owocowość Sangiovese. Wino 
ma soczysty charakter. Jest nad wyraz świeże 
i razem z wyraźnym garbnikowym finiszem 
tworzy intensywne połączenie. 

San lorenzo chianti 
classico gran Selezione
Castello di Ama

  włochy / toskania
  chianti classico gran Selezione Docg
  80% Sangiovese, 13% merlot, 

7% malvasia nera

C            CDA02

Jedno z najsłynniejszych win włoskich, najbardziej intrygująca interpretacja San-
giovese z dodatkiem Malvasia Nera i Merlot. Tylko ręczny zbiór, selekcja gron, tak 
szczegółowa, by oddać jak najlepiej wybitny terroir winnicy San Lorenzo. W efekcie 
wino oszałamia zapachem, leśnych owoców, słodowanego zboża, czekolady, śliwek. 
Aromaty kontynuują swoja dominację jeszcze długo w ustach. Eleganckie taniny, 
owocowa świeżość – tak smakują najlepsze wina.

ama chianti classico
Castello di Ama

  włochy / toskania
  chianti classico Docg
  100% Sangiovese

C            CDA01

0,375l     CDA10   1,5l     CDA09

Podstawowe Chianti tej topowej posiadłości  
to głównie Sangiovese (96%) oraz odrobina Merlot 
(4%). Typowe dla odmiany owoce nasycone 
aromatem wiśni. Poza tym sporo korzennych 
przypraw, pieprzu cayenne, akcentów kwiatowych 
i ściółki leśnej. Charakterystyczna dla Sangiovese 
świeża, przyjemna nuta i delikatna kwasowość 
wyczuwalna w finiszu.
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Bellavista chianti classico 
gran Selezione
Castello di Ama

  włochy / toskania
  chianti classico gran Selezione Docg
  82% Sangiovese, 18% malvasia nera

C            CDA04

Błyszcząca, ciemna i nieprzejrzysta barwa. Wino 
rozpoczyna się aromatami dojrzałych śliwek, 
prażonych migdałów, anyżu, wiśni. Po dłuższej 
chwili pojawia się nuta przyprawowa - czarnego 
pieprzu, lukrecji i rozmarynu. Elegancko zbudo-
wane, z długim i aksamitnym finiszem.

la casuccia chianti 
classico gran Selezione
Castello di Ama

  włochy / toskania
  chianti classico gran Selezione Docg
  82% Sangiovese, 18% merlot

C            CDA05

Kolor bardzo nasycony z fioletowymi przebły-
skami. Barwa nieprzejrzysta. W nosie aromaty 
czerwonych owoców leśnych - jagód i jeżyn. 
Nuty wanilii, przypraw korzennych, drewa ce-
drowego i goździków. Finisz delikatnie pikantny 
i długi. Rozwija się w ustach i uwalnia kolejne 
nuty zapachowe.

haiku
Castello di Ama

  włochy / toskania
  i.g.t. toscana
  50% Sangiovese, 25% cabernet Franc, 

25% merlot

C            CDA03

To toskańskie wino jest skomponowane z trzech 
odmian, 50% to Sangiovese, a pozostałe 50% jest 
rozdzielone równo pomiędzy Merlot i Cabernet 
Franc. Ten ostatni pochodzi z dwóch maleńkich 
parcel o łącznym areale mniejszym niż 2 ha. 
Nadaje on winu szorstką teksturę, aromaty 
ciemnych, lekko wędzonych owoców. Pozostałe 
dwie odmiany to kompromis między świeżym 
owocem a pluszowymi taninami. Wino doskona-
le zbudowane, długie i intrygujące.

l’apparita
Castello di Ama

  włochy / toskania
  i.g.t. toscana
  100% merlot

C            CDA06

Mikroskopijna skala winnicy pierwsze-
go z wielkich włoskich win ze szczepu 
Merlot, zasadzonego na 4-hektarowej 
parceli jeszcze w 1985 roku. Dojrzewa-
nie przez 18 miesięcy w beczce dębowej 
daje wino o niebywałej złożoności. Nuty 
balsamiczne, ściółki leśnej, dojrzałych 
jeżyn, jałowca, lukrecji, cynamonu.  
Taniny są wyraźne ale bardzo eleganc-
kie. Nie narzucają żadnego agresywne-
go stylu. Wino jest gładkie i welwetowe. 
Finisz obfity i skoncentrowany.

chianti classico riserva
Castello di Ama

  włochy / toskania
  chianti classico gran Selezione Docg
  80% Sangiovese, 13% merlot, 

7% malvasia nera

C            CDA11

Wino ma typowy dla Sangiovese nasycony, rubino-
wy ale i lekko przejrzysty kolor. Barwa doskonałej 
kondycji bez śladów ewolucji. Aromat średnio 
intensywny. Składają się na niego aromaty mar-
cepanu, migdałów, czereśni, cynamonu. W smaku 
orzeźwiający owocowy styl jest podkreślony przez 
charakterystyczną dla Chianti pikantną nutę pie-
przu. Finisz długi i szorstki.
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tenuta pongelli 
rosso piceno
Azienda Agricola Bucci

  włochy / marchia
  rosso piceno Doc
  50% montepulciano, 50% Sangiovese

C             BUC03

Bardzo intrygujący i skoncentrowany ( super niska 
wydajność ) charakter wina osiągnięty z organicznie 
prowadzonej winnicy, blend Sangiovese i Montepulciano. 
Jednocześnie soczyste wiśniowe i zwierzęce aromaty 
pierwszej wraz z oleistą, korzenną i śliwkową teksturą 
drugiej odmiany. Wyraźne taniny, chropawy i pikantny 
styl, takie wina zapadają w pamięć.

EKO

Verdicchio dei castelli 
di jesi classico
Azienda Agricola Bucci

  włochy / marchia
  Verdicchio dei castelli di jesi classico Superiore Doc
  100% Verdicchio

B             BUC01

Ekstraklasa włoskich win białych, fermentacja w podziemnej 
winiarni, bez kontroli temperatury, w dużych beczkach z dębu 
slawońskiego, w których wino dojrzewa 4 miesiące przed 
butelkowaniem. Podczas tastingu odkrywa powoli warstwy 
aromatów, egzotyczne owoce, palony słód, miód, wanilia, 
gożdziki, karmelizowane migdały, dojrzałe jabłka Golden De-
licious. Przebogate i rozwijające się w kieliszku, odpowiednie 
do kilkunastoletniego dojrzewania.
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CanTInE DEl nOTaIO

il preliminare
Cantine del Notaio

  włochy / Basilicata
  igt Basilicata
  aglianico del Vulture, malvasia, 

moscato, chardonnay

B             NOT05

Wyjątkowe wino z włoskiej Basilicaty, wyprodukowane 
z kilku odmian - Aglianico, Malvasia, Moscato, Chardon-
nay - z których dominującą rolę pełni Aglianico.  
Ta czerwona odmiana jest tutaj winifikowana na wino 
białe, bez kontaktu ze skórkami. W efekcie zapach jest 
wręcz odurzający - dojrzałe owoce mango, ananasa, 
prażone orzechy, miód lipowy, wosk. Cierpki, wytrawny 
finisz i złożone aromaty powodują, że wino doskonale 
sprawdzi się w nietypowych połączeniach smakowych.

la Firma
Cantine del Notaio

  włochy / Basilicata
  aglianico del Vulture Doc
  100% aglianico del Vulture

C             NOT03

Późny, listopadowy zbiór Aglianico del Vulture, 
wino maceruje się przez 25 dni, dojrzewa 12 
miesięcy w beczkach z dębu francuskiego. 
Przeznaczone do długiego dojrzewania, w mło-
dości silne, taniczne, szorstkie i niemal dzikie. 
Z wiekiem ujawnia pokłady aromatów ciemnych 
owoców, wędzonych śliwek, nasion karobu, 
melasy. Doskonałe do mocno grilowanych mięs, 
trufli lub dziczyzny.

EKOEKO

l’atto
Cantine del Notaio

  włochy / Basilicata
  igt Basilicata
  100% aglianico del Vulture

C             NOT01

Agnianico to stara odmiana włoska, która jest 
synonimem win potężnie zbudowanych na 
szkielecie z silnych garbników i mineralnej 
struktury czerpiącej składniki z wulkanicznej 
gleby. Gęste, o nasyconym ciemnym kolorze, 
w nosie ujawnia zapachy zwierzęcej skóry, tyto-
niu, lukrecji i ciemnych owoców. 

EKO
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74 WŁOCHY / APULIA

primitivo
Fatalone® - Azienda Agricola 
Pasquale Petrera

  włochy / apulia
  Doc gioia Del colle
  100% primitivo

C             FAT01

Wino o niebywałej świeżości, aromaty 
lekko prażonych migdałów, wiśni, 
tytoniu i jeżyn. Wyższa kwasowość 
i wręcz balsamiczny charakter po-
wodują, że owocowe wina są wysoce 
skoncentrowane, ale również niemę-
czące. Primitivo jest lekkie i idealnie 
zrównoważone.

primitivo riserva
Fatalone® - Azienda Agricola 
Pasquale Petrera

  włochy / apulia
  Doc gioia Del colle
  100% primitivo

C             FAT02

Wino o głębokim rubinowym kolorze. W zapachu intensywne o aromatach dojrzałych owoców, lekko opalonego drewna 
i przypraw. Wino o pełnym ciele a zarazem pełne mineralności i świeżości, bardzo delikatne i aksamitne. W smaku doj-
rzałe czereśnie, śliwki, nuty jeżyn i morw oraz goździków i kakao. Pozostawia posmak prażonego migdału, typowego dla 
Primitivo z Gioia del Colle.

Leżakującemu w beczkach winu Pasquale Petrera urządza specyficzną muzykoterapię. Wino odpoczywa przy dźwiękach 
muzyki klasycznej, między innymi przy koncertach brandenburskich Bacha, delikatnej muzyki new age oraz dźwiękach 
natury - wiatru, deszczu, poruszających się na wietrze liści, płynącej wody, odgłosów ptaków. Delikatne wibracje wytwa-
rzane przez muzykę zwiększają aktywność mikroflory obecnej w winie i wspierają jego oddychanie w beczce.

EKO

EKO
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CanTInE COlOSI
WŁOCHY / SYCYLIA

colosi Bianco
Cantine Colosi

  włochy / Sycylia
  igp terre Siciliane
  40% cataratto, 40% insolia, 20% grillo 

B                CCO04

Wino o świeżym, owocowym zapachu dojrza-
łych moreli i mirabelek. Jasnożółte i połyskliwe. 
W ustach wyczuwalne aromaty ziół i polnych 
kwiatów. Dzięki dojrzewaniu na osadzie dobrze 
zbalansowane, z długim finiszem.

colosi rosso
Cantine Colosi

  włochy / Sycylia
  igp terre Siciliane
  85% nero d’avola, 15% nerello mascalese 

C                 CCO05

Nero d’Avola to odmiana dająca żywe w kolorze 
i intensywnie aromatycznie wina. Ten styl jak 
i szczep winorośli są wizytówką Sycylii - zapachy 
dojrzałych w słońcu owoców i śródziemnomor-
skich przypraw. Połączenie tych cech  
wraz z dobrze zrównoważonymi taninami  
dają pełne i soczyste wino. 



HESJA NADREŃSKA
MOZELA

nIEMCy

riesling trocken
Weingut Steinmühle

  niemcy / hesja nadreńska
  Qualitätswein bestimmter anbaugebiete (Qba) 
  100% riesling

B                   STE01

Soczysty i mineralny charakter chłodnego w styli-
styce Rieslinga. Daleki od koncentracji i dojrzałych 
aromatów urzeka ożywczą cytrusową nutą i lek-
kim finiszem, w którym znaleźć można aromaty 
chrupkich jabłek i ozonu.

riesling 
osthofener trocken
Weingut Steinmühle

  niemcy / hesja nadreńska
  Qualitätswein bestimmter anbaugebiete (Qba) 
  100% riesling

B                   STE02

Rasowy Riesling o krzepkiej kwasowości i silnych 
nutach owocowych, takich jak grejpfrut, morela 
i ananas. Egzotyczne nuty są wyraźne, ale 
pozbawione słodyczy. Wyczuwalna jest przede 
wszystkim kamienna czystość aromatów i mine-
ralna głębia.

Spätburgunder 
Klosterberg trocken
Weingut Steinmühle

  niemcy / hesja nadreńska
  Qualitätswein bestimmter anbaugebiete (Qba) 
  100% pinot noir

B                   STE03

Klarowny rubinowy kolor o niskim nasyceniu. 
Aromaty korzennych przypraw - cynamonu 
i goździków. W tle silne nuty owocowe, takie jak 
poziomka, truskawka i jeżyna. Wino jest bardzo 
odświeżające i lekkie - dyskretne cierpkie garbniki 
są wyczuwalne pod sam koniec wraz z konfituro-
wym finiszem.

EKO EKO

EKO
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zeppelin riesling 
mülheimer Sonnenlay
Weingut Max Ferd. Richter

  niemcy / mozela 
  Qualitätswein bestimmter anbaugebiete (Qba) 
  100% riesling

B                   RIC01

Wino w zapachu świeże, bardzo owocowe, o aroma-
tach cytrusów i  jabłek. W smaku intensywnie owo-
cowe, pełne aromatów brzoskwiń i dojrzałych cytryn. 
Krzewy winorośli rosną na łupkowych, stromych 
tarasach, dzięki czemu wino pełne jest orzeźwiającej 
mineralności.  Wino to zyskało sławę w latach 20. 
i 30. ubiegłego wieku jako „Zeppelinwein”, kiedy to 
podawane było w luksusowej restauracji pasażerom 
transatlantyckiego sterowca Graf Zeppelin.

riesling Kabinett 
graacher himmelreich
Weingut Max Ferd. Richter

  niemcy / mozela
  Qualitätswein mit prädikat (Qmp)
  100% riesling

B             RIC03

Riesling z jednego z najlepszych siedlisk w Mozeli.
Mineralne podłoże skalne daje owoce o bardzo 
ekspresyjnym aromacie dojrzałych moreli, imbiru, 
skórki pomarańczy i miodu. Finisz zachwyca rów-
nowagą pomiędzy cukrem a kwasowością - 
jest delikatny i soczysty.

riesling aüslese
mülheimer Sonnenlay
Weingut Max Ferd. Richter

  niemcy / mozela
  Qualitätswein mit prädikat (Qmp)
  100% riesling

B             RIC05

Wino o dojrzałym i czystym aromacie bardzo dojrza-
łych owoców takich jak ananas, brzoskwinia, marakuja. 
Sporo nut zrodzynkowanych owoców - karmelu, 
prażonych orzechów i skórki pomarańczowej.

riesling Spätlese 
Brauneberger 
juffer-Sonnenuhr
Weingut Max Ferd. Richter

  niemcy / mozela
  Qualitätswein mit prädikat (Qmp)
  100% riesling

B             RIC04

Wino o słomkowo-żółtej barwie. Intensywny od 
samego początku zapach moreli, brzoskwiń i miodu 
akacjowego. W ustach potężnie zbudowane. Jed-
noczesne współwystępowanie dużej ilości słodyczy 
i wyraźnej kwasowości buduje poczucie kruchej 
równowagi. Perfekcyjny Riesling o ogromnej mocy 
i czystej, klarownej naturze.

riesling classic
Weingut Max Ferd. Richter

  niemcy / mozela
  Qualitätswein bestimmter 

anbaugebiete (Qba)
  100% riesling

B                   RIC02

Riesling z ręcznie zbieranych winogron z 50-letnich krzewów. Wyczuwalne aromaty dymu, świeżych i soczystych owoców 
–  agrestu, brzoskwini, grejpfruta. W ustach delikatny owoc, żywy charakter, mineralność i delikatnie pikantny finisz, 
którym można znaleźć akcenty ziół, takich jak mięta i tymianek. W smaku półwytrawne, ale z przyjemnym i zaskakująco 
orzeźwiającym posmakiem.

W
EInGUT Max

FERD. RICHTER

SŁODKIESŁODKIE

SŁODKIE SŁODKIE
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KAMPTAL

aUSTRIa

grüner Veltliner 
ried Steinsetz
Weingut Schloss Gobelsburg

  austria / Kamptal    Kamptal Dac
  100% grüner Veltliner

B             GOB02

To żywe wino pełne jest aromatów świeżych 
antonówek, wiosennych kwiatów i delikatnych 
nut białego pieprzu. Zaskakująco pełne ciała. 
W ustach dominują nuty dojrzałych owoców 
- jabłek, cytryn i pigw, które podkreślone są 
typowymi dla Veltlinera nutami pikantnych 
przypraw. Wino o niezłej koncentracji, przyjem-
nej owocowości, mocnej strukturze i harmonii.

grüner Veltliner ried grub 
1st erste lage
Weingut Schloss Gobelsburg

  austria / Kamptal    Kamptal Dac
  100% grüner Veltliner

B             GOB28

Parcela Grub jest niemal w 100% lessowa. Ma 
kształt niecki z ekspozycją południową i jest 
bardzo bogata w szczątki zwierzęce z okresu 
zlodowacenia. Wino okazałe, gładkie, z nutami 
czerwonej pomarańczy, anyżu, trochę burgundz-
kie w stylu - lekko tłusta faktura podkreśla typo-
we zielone nuty odmiany. Dojrzewa w beczkach 
z dębu austriackiego o pojemności 25hl.

grüner Veltliner ried lamm 
1st erste lage
Weingut Schloss Gobelsburg

  austria / Kamptal    Kamptal Dac
  100% grüner Veltliner

B             GOB07

W zapachu wino jest świeże i pełne aromatów brzo-
skwiń, moreli, dojrzałej gruszki oraz kwiatów akacji 
i miodu. Spędza ok. 8 miesięcy w beczkach z lokalnego 
dębu o pojemności 25hl, co nadaje winu złożoności 
i finezji. W smaku kremowo-owocowe, pełne aroma-
tów dojrzałego jabłka i nut miodowych. Ta owocowa 
intensywność łączy się z przyjemnymi akcentami 
białego pieprzu i odświeżającą mineralnością,  
która trwa w długim, cudownym finiszu. 

grüner Veltliner ried 
renner 1st erste lage
Weingut Schloss Gobelsburg

  austria / Kamptal    Kamptal Dac
  100% grüner Veltliner

B             GOB27

Nasycona barwa, intensywne aromaty wieloowoco-
wego soku, skarmelizowane orzechy, gęsta tekstu-
ra, nuty warzywne i liściaste. Dojrzewanie w becz-
kach typu podwójny fuder czyli o pojemności 25hl, 
nie daje żadnych aromatów typowych dla dębu, 
a jedynie mikrooksydację, czyli lekkie utlenienie 
wina, będące w efekcie przyczyną jego złożoności 
i długowieczności. Potencjał dojrzewania określa 
się tutaj na 25-40 lat.

Kamptal riesling
Weingut Schloss Gobelsburg

  austria / Kamptal
  Kamptal Dac
  100% riesling

B                   GOB05

Wino świeże, rześkie i delikatne. 
W zapachu pełne aromatów świeżych 
brzoskwiń, dojrzałych cytrusów, melona, 
z delikatnymi nutami jałowca. W smaku 
wyraźne i lekkie, o delikatnym ciele peł-
nym aromatów owocowych. W końcówce 
długie z przyjemną kwasowością.

grüner Veltliner tradition
Weingut Schloss Gobelsburg

  austria / Kamptal  
  niederösterreich Qualitätswein
  100% grüner Veltliner

B             GOB14

Efekt zapiera dech w piersiach. Aromaty tytoniu, 
skórki pomarańczy, miodu. Na początku wino zre-
dukowane, nabiera charakteru z czasem, dlatego 
zalecana jest dekantacja. Już po kilkunastu minu-
tach, oleista tekstura, złożone zapachy dojrzałych 
owoców i słodowego karmelu mieszają się ze sobą 
w tym oryginalnym winie.

Kamptal grüner Veltliner
Weingut Schloss Gobelsburg

  austria / Kamptal
  Kamptal Dac
  100% grüner Veltliner

B                   GOB04

Grüner Veltliner o zapachu jabłek, grejpfruta 
i delikatnych nutach dymnych. W ustach lekki 
i soczysty z pieprznym charakterem i świeżą 
końcówką z wyczuwalną skórką cytryny.

78 AUSTRIA / KAMPTAL



riesling ried heiligenstein 
1st erste lage
Weingut Schloss Gobelsburg

  austria / Kamptal    Kamptal Dac
  100% riesling

B             GOB06

W zapachu zbliżone do znakomitych mozelskich wzo-
rów - występują tu barokowe nuty dojrzałych gruszek, 
pigwy, brzoskwini, moreli, ananasa. Daje to prawdziwą 
eksplozję aromatów. Kamptal Riesling jest przezna-
czony jednak do jedzenia zdecydowanie bardziej niż 
wina reńskie. Wyraźna kwasowość i mocna cytrusowa 
nuta odróżniają wina austriackie od niemieckich. 
Krystaliczny charakter tego wina podkreśli doskonale 
smak wielu potraw.
 

riesling ried gaisberg 
1st erste lage
Weingut Schloss Gobelsburg

  austria / Kamptal
   Kamptal Dac

  100% riesling

B             GOB03

Riesling o zapachu dojrzałych moreli, skórki 
pomarańczy, orzechów laskowych i świeżych 
nut mokrego kamienia. W ustach lekko 
pikantne, złożone, pełne aromatów dojrzałych 
moreli i brzoskwiń. Jest to wino cudownie 
czyste, potężne, bardzo precyzyjne, eleganc-
kie i dobrze zrównoważone. 

W
EInGUT SCHlOSS GObElSbURG

St. laurent reserve
Weingut Schloss Gobelsburg

  austria / Kamptal  
  niederösterreich Qualitätswein
  100% St. laurent

C             GOB01

Wino o ciemnym, rubinowym kolorze z fioletowymi 
refleksami. W zapachu intensywne aromaty świe-
żych, chrupkich owoców - czarnej porzeczki, aronii, 
czereśni. Aromaty owocowe połączone są z nutami 
gorzkiej czekolady, jałowca i dymu z ogniska. 
W smaku intensywnie owocowe: czarna porzeczka 
z pieprzem, czereśnie, wiśnie w gorzkiej czekoladzie. 
Wino bardzo przyjemne, o średnim aksamitnym ciele, 
z dobrze zbalansowanymi słodkimi, dojrzałymi tani-
nami, ze sporą odświeżającą kwasowością, złożone, 
krągłe, eleganckie, długie.

pinot noir reserve
Weingut Schloss Gobelsburg

  austria / Kamptal
  Kamptal Dac
  100% pinot noir

C             GOB13

Wino o pięknym rubinowym kolorze. 
W zapachu pełnia aromatów owoców 
leśnych, wiśni i przypraw. W smaku bardzo 
intensywne, pełne świeżego owocu: wiśnie, 
jeżyny, żurawina i lekka goryczka. Wino 
bogate, złożone, o niezłym ciele i bardzo 
długim zakończeniu. Wspaniały konkretny 
Pinot, który może spokojnie konkurować 
z co lepszymi burgundami. 
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RIOJA

CARIñENA

rioja allende Blanco
Finca Allende

  hiszpania / rioja    Doca rioja
  95% Viura, 5% malvasia

B             FAL02

Czysty, nasycony, złoto-bursztynowy kolor. 
W nosie eleganckie i subtelne. Aromaty dojrzałych 
cytryn i grejpfrutów oraz brzoskwiń i żółtych
 śliwek połączone z nutami balsamicznymi. 
Silny i wyraźny zapach palonego słodu, miodu aka-
cjowego i goździków. W ustach gładkie i aksamitne, 
o cudownej lekkości i bardzo długim zakończeniu. 
Wino wielkie, pełne owocu i delikatności.

rioja allende aurus
Finca Allende

  hiszpania / rioja    Doca rioja
  85% tempranillo, 15% graciano

C             FAL05

Koncentracja i elegancja stylu, które łączą ze sobą jakość 
tanin i ekspresję owocu bez schlebiania gustom przy 
użyciu amerykańskiej beczki. Jakością owocu z Aurusa 
nie trzeba manipulować. Wino ma chropawy, wyraźnie 
garbnikowy charakter i jednocześnie wysokiej jakości 
aromaty, takie jak śliwka, tytoń, cedr i garbowana skóra.

rioja allende calvario
Finca Allende

  hiszpania / rioja    Doca rioja
  90% tempranillo, 8% garnacha, 2% graciano

C             FAL03

Winogrona ze starych krzewów mają w sobie - jeżeli 
są właściwie uprawiane - pewien dodatkowy ładunek 
energii. Są świeże, nasycone, skoncentrowane. Poza 
mocnym akcentem ciemnych owoców pojawia się 
w tle żywiołowa korzenna przyprawowa nuta cedru, 
wanili oraz goździków.
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rioja allende
Finca Allende

  hiszpania / rioja    Doca rioja
  100% tempranillo

C             FAL01

Wino o intensywnym wiśniowym kolorze z lekko 
fioletowymi przebłyskami. W nosie królują aro-
maty owoców leśnych, które delikatnie łączą się 
z nutami dębu, cedru i tytoniu. W ustach bardzo 
owocowe, żywe i świeże, o dużej intensywności 
i wspaniałej równowadze. Wino poważne, ele-
ganckie, łączące świeży owoc i mocną strukturę, 
o dużym potencjale starzenia.

EKO

EKO FINCA ALLENDE 
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FInCa nUEVa

rioja Finca nueva gran reserva  Finca Nueva

  hiszpania / rioja    Doca rioja    100% tempranillo    C        FNU06

Tempranillo w swoim najbardziej długowiecznym wcieleniu. Gran Reserva to wino 
o bardzo ekstraktywnym charakterze i niemal czekoladowej teksturze. Zapachy 
słodkiego głogu, kakao, śliwek i gryki. W aromacie pojawia się palone ziarno kawy 
i słodka wiśnia. W ustach gładkie, niepozbawione chropawych tanin. Finisz bardzo 
długi, złożony, pozostawia bogate wrażenia.

rioja Finca nueva Viura 
Barrel Fermented
Finca Nueva

  hiszpania / rioja    Doca rioja
  100% Viura

B             FNU03

Intensywna złota barwa z delikatnymi 
jasnozielonymi odcieniami. Mocne, kremowe 
aromaty owoców egzotycznych – ananasa 
i marakui – z nutami śmietanki i świeżego 
tostu. W ustach lekko oleiste, przyjemnie 
gładkie i kremowe. Dzięki obecności beczki 
wino ma mocarniejszą strukturę, ale mimo to 
ciągle zachowuje cudowną świeżość. 

rioja Finca nueva Viura
Finca Nueva

  hiszpania / rioja    Doca rioja
  100% Viura

B             FNU01

Wino o kolorze słomkowo-złotym. 
W zapachu intensywne aromaty jabłka 
i moreli. W ustach gładkie i pełne owocu. 
Jest lekkie, ze świeżą kwasowością, ale 
również o delikatnym aksamitnym ciele.   

rioja Finca nueva reserva
Finca Nueva

  hiszpania / rioja    Doca rioja
  100% tempranillo

C             FNU05

Silne w charakterze i taniczne wino o koncen-
tracji i złożoności nabytej podczas dojrzewania 
w beczce dębowej. Intensywnie owocowe 
aromaty takie jak wędzona śliwka, jeżyna, 
karmelizowane orzechy oraz zioła. Wyraźny 
cierpki i żwawy finisz powoduje, że wino pomimo 
mocnych aromatów nie męczy ociężałością. 
Jest odpowiednio szorstkie i głębokie.

rioja Finca nueva 
tempranillo
Finca Nueva

  hiszpania / rioja    Doca rioja
  100% tempranillo

C             FNU02

W zapachu intensywne, młode, świeże, 
pełne aromatów czarnej porzeczki, jeżyny, 
połączonych z nutami lukrecji. W ustach 
świeże, pełne owocu, całkiem bogate i zło-
żone, z gładką taniną i zaskakująco długą, 
owocową końcówką. 

rioja Finca nueva crianza
Finca Nueva

  hiszpania / rioja    Doca rioja
  100% tempranillo

C             FNU04

Kolor karmazynowo-wiśniowy. W nosie 
czyste i złożone aromaty porzeczek, wiśni 
i jeżyn oraz ziół, wśród których można odna-
leźć cynamon, tymianek czy pieprz cayenne. 
Wyczuwalna spora koncentracja, czyli głębia 
aromatów i zapachów będąca efektem 
rocznego dojrzewania we francuskiej beczce. 
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Fuente Verde Blanco 
Bodegas y Viñedos Monfil

  hiszpania / cariñena
  Dop cariñena
  100% macabeo

B                   FUE01 

Wino o delikatnie słomkowym 
kolorze, pełne czystych, intensyw-
nych aromatów kruchego jabłka oraz 
soczystych moreli. W ustach wino 
jest żywe, odświeżające, pełne owocu 
i nut kwiatowych.

Fuente Verde tinto 
Bodegas y Viñedos Monfil

  hiszpania / cariñena
  Dop cariñena
  60% garnacha, 40% tempranillo

C                   FUE02 

Wino o aromatach wiśni połączonych 
z delikatnymi nutami fiołka. Dominuje tutaj 
świeżość i owocowość. Fuente Verde jest 
przyjemne, nieskomplikowane z łagodnymi 
taninami i czarnym owocem w ustach oraz 
całkiem długim, przyjemnym zakończeniem.
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qUInTa DO VESUVIO
Quinta do Vesuvio 
Quinta do Vesuvio

  portugalia / Douro 
  Doc Douro
  70% touriga nacional, 

25% touriga Franca, 5% tinta amarela

C             VES02 

Wino o aromatach gorzkiej czekolady, suszonej 
śliwki, wiśni, owoców leśnych połączonych 
z nutą kwiatową typową dla Touriga Nacional 
oraz ciekawą delikatną nutą dymną. W ustach 
potężnie owocowe, mięsiste, z nutami przypraw 
korzennych, wspaniałą gęstością i świeżością. 
Taniny są dojrzałe, słodkie i stanowcze.  
Jest to wino eleganckie i potężne o wspaniałym 
długim owocowym zakończeniu.

pombal do Vesuvio 
Quinta do Vesuvio

  portugalia / Douro
  Doc Douro
  60% touriga nacional, 

35% touriga Franca, 5% tinta amarela

C             VES01 

To ciemne i skoncentrowane wino uwalnia ukrytą 
pod aromatem dojrzałych owoców intensywną 
nutę mineralną. Pombal do Vesuvio charakteryzuje 
się purpurowym kolorem. Pełne jest intensyw-
nych aromatów dębu, ciemnej czekolady, tytoniu, 
przypraw oraz dojrzałych owoców. Jest to wino 
o złożonej strukturze. Ma dojrzałe, pełne ciała 
taniny i długie owocowe zakończenie.
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Syrah du maroc tandem 
Domaine des Ouled Thaleb

  maroko / meknés
  Vin du maroc
  100% Syrah

C             OUL01 

Syrah o bardzo owocowo-pieprznych aromatach, przypominający 
w stylu Crozes-Hermitage, ale o własnym, wyjątkowym charak-
terze. Smaki dojrzałych, słodkich pieczonych owoców, rodzynek 
i wiśni uzupełnione są przez świeżą, soczystą kwasowość i nuty 
przypraw korzennych. Lekko ostre, wręcz pieprzne aromaty skła-
dają się razem z konfiturową teksturą na całość o przyjemnym 
smaku i długim finiszu.

MEKNéS

MaROKO
EKO
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Doña Dominga 
cabernet Sauvignon/
carménère 
Viña Casa Silva (Doña Dominga)

  chile / colchagua Valley   Do colchagua
  70% cabernet Sauvignon, 30% carménère

C                   DMG01

Doña Dominga 
chardonnay/Semillon 
Viña Casa Silva (Doña Dominga)

  chile / colchagua Valley
  Do colchagua
  85% chardonnay, 15% Semillon

B                   DMG02 

Wino o aromatach owoców cytrusowych,  
jabłka, owoców tropikalnych i kwiatów.  
W smaku delikatne, świeże, owocowe,  
z przyjemną kwasowością i lekko pikantną 
końcówką. Wino bardzo dobrze zrównoważone, 
złożone i eleganckie.

Wino o ładnym rubinowym kolorze. W zapachu intensywne, pełne 
dojrzałego czerwonego owocu, toffi i delikatnych nut białego pieprzu. 
W smaku soczyste, przepełnione aromatami wiśni, czereśni, dojrzałej 
czarnej porzeczki i przypraw. Wino całkiem złożone, z dobrze 
zrównoważoną delikatną taniną i przyjemną kwasowością.
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chardonnay natal 
Alpamanta

  argentyna / mendoza    Do mendoza
  100% chardonnay

B                   ALP01 

Chardonnay, które nie tylko zachwyca, ale wręcz 
obezwładnia dojrzałym, egzotycznym bukietem. 
Aromaty gruszek, brzoskwini, ananasa, miodu, 
marakui. Wino jest w tej chwili w apogeum 
swoich możliwości. Fermentowane w kadzi sta-
lowej - w ustach pozostawia przyjemne uczucie 
świeżości, co jest nieoczywiste, po tak słodkim 
zapachowym wstępie. Zadziwia cytrusowym 
i oczyszczajcym finiszem. 

Breva Sauvignon 
Blanc nature 
Alpamanta

  argentyna / mendoza    Do mendoza
  100% Sauvignon Blanc 

B             ALP13 

Wino o zadziwiającym miodowo-żółtawym 
kolorze. Podczas wzburzania cały osad 
powoduje zmętnienie wina, które wówczas 
przypomina naturalny niefiltrowany sok. 
Pierwsze aromaty są dość warzywne - kuku-
rydza, szparagi. Potem pojawiają sie zielone 
owoce - agrest, cytrusy i sporo ciekawych 
przyprawowych nut - anyż, curry, biały pieprz.

malbec natal
Alpamanta

  argentyna / mendoza    Do mendoza
  100% malbec

C                   ALP02 

Malbec o bardzo ziołowym ale i soczystym, 
owocowym bukiecie. Ma nasycony, ciemny kolor. 
Cechują go zapachy skóry zwierzęcej, wędzonych 
owoców, jeżyn, derenia, malin i pieprzu. Rozbu-
dowany smak, ale przede wszystkim szorstkie, 
bardzo typowe dla tej odmiany wyraźne taniny 
dają wrażenie niemal piaszczystej tekstury. 
Wino idealne do lekkich mięsnych dań, sałatki 
z kaczką lub rostbefem.

Breva Syrah rosé nature 
Alpamanta

  argentyna / mendoza
  Do mendoza
  100% Syrah 

R             ALP12 

Wino o bardzo intensywnym różowym ko-
lorze. Mętne i nieprzejrzyste po wzburzeniu 
osadu. Aromaty czarnego pieprzu, malin, 
truskawek, kandyzowanych owoców, jeżyn. 
Występują również silne nuty piklowanej 
czerwonej cebuli, tytoniu 
i likierowych wiśni.

EKO
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malbec reserva 
Alpamanta

  argentyna / mendoza    Do mendoza
  100% malbec 

C             ALP08 

Malbec „Reserva” 2007 jest winem o pięknym 
głębokim rubinowym kolorze. Pełne jest 
intensywnych aromatów czarnych owoców, 
śliwek, cedru, cygar, gorzkiej czekolady, 
kwiatów bzu. W smaku skoncentrowane, 
intensywnie owocowe. Pojawiają się deli-
katne nuty dymne i aksamitne taniny. Wino 
pełne, krągłe, złożone, idealnie zbalansowane, 
eleganckie i długie. 

cabernet 
Sauvignon 
estate 
Alpamanta

  argentyna / mendoza
  Do mendoza
  100% cabernet Sauvignon

C             ALP07 

Ten Cabernet o bardzo intensyw-
nym czerwono-śliwkowym kolorze, 
jest pełen aromatów dojrzałych 
czarnych i czerwonych owoców 
oraz delikatnej wanilii. W smaku 
wino jest bogate, złożone i dobrze 
skoncentrowane, pełne dojrzałego 
czarnego owocu. Czarna porzecz-
ka, wiśnie, jagody mieszają się 
z gorzką czekoladą, kawą, wanillią 
i goździkami. Wino pełne i ele-
ganckie z dojrzałymi, słodkimi ta-
ninami i przyjemną kwasowością. 

chardonnay estate
Alpamanta

  argentyna / mendoza    Do mendoza
  100% chardonnay

B             ALP04

Jest to wino pełne aromatów dojrzałych jabłek 
i brzoskwiń połączonych z nutami wanilii. W ustach 
dominują aromaty jabłkowo-waniliowe w połącze-
niu z nutami białych kwiatów, miodu i świeżego 
tostu. Jest to wino bogate, złożone, pełne ciała 
i o długim, całkiem świeżym zakończeniu. Doj-
rzewanie w beczce dębowej nasyca to wino gęstą 
strukturą i bardzo długim finiszem. 

malbec estate 
Alpamanta

  argentyna / mendoza    Do mendoza
  100% malbec

C             ALP05 

Jest to potężne, bogate, intensywne i złożone 
wino, pełne aromatów ciemnych owoców (jak 
wiśnie, śliwki i czereśnie) połączonych z nu-
tami czekolady, toffi i wanilii. W ustach jest 
skoncentrowane, pełne aromatów dojrzałych 
owoców. Jest to wino o pełnym ciele, ze 
słodką, dojrzałą taniną i przyjemnym mocnym 
owocowym zakończeniu.   

merlot estate 
Alpamanta

  argentyna / mendoza    Do mendoza
  100% merlot

C             ALP06 

Jest to wino eleganckie i potężne. Merlot, który 
nadal w Argentynie jest rzadkością, jest winem 
pełnym i owocowym. Dominują w nim aromaty 
dojrzałych śliwek, malin i wanilii. W ustach, 
jest delikatne, aksamitne, skoncentrowane. 
Wino o pełnym ciele, dojrzałej taninie i długim 
owocowym i pluszowym zakończeniu, dalekim 
od banału. Mocny garbnikowy kręgosłup wina 
pozwala na łączenie z daniami z grzybów, 
dziczyzną i pikantną jagnięciną.

EKOEKO

EKO

EKO

EKO
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pinot noir reserve
Wairau River

  nowa zelandia / marlborough
  marlborough   100% pinot noir

C                    WAI06

W nosie lekko przyprawowy, zwierzęcy. Aromaty 
leśnych owoców, wiśni, dojrzałej żurawiny łączą się 
z dyskretnymi nutami wanilii i czekolady. W smaku 
te same aromaty idealnie połączone z odświeżają-
cą mineralnością i subtelnymi garbnikami. Bardzo 
elegancki, złożony i intensywny Pinot Noir w stylu 
przypominającym dojrzałe burgundy.

pinot noir 
Wairau River

  nowa zelandia / marlborough
  marlborough    100% pinot noir

C                   WAI05

W zapachu najpierw typowy aromat 
Pinot Noir – lekko warzywny i przyprawowy, 
później pojawia się coraz bardziej intensywny 
dojrzały czerwony owoc – żurawina, truskaw-
ka, jagody. W smaku cudownie złożony, dużo 
dojrzałego owocu, sporo świeżości. Wino 
delikatne i idealnie zbalansowane.

Sauvignon Blanc 
Wairau River

  nowa zelandia / marlborough
  marlborough    100% Sauvignon Blanc

B                   WAI02

Wino o intrygującym i urzekającym zapachu,  
na który składają się nuty marakui, brzoskwini oraz 
świeżej zielonej trawy, agrestu, delikatnych nut 
dymu i nut mineralnych. Bardzo świeże, eleganckie, 
o całkiem sporym ciele i interesującej kilkupozio-
mowej strukturze. Najpierw w palecie dominuje 
soczysty, świeży owoc (marakuja, brzoskwinia, 
dojrzała cytryna). Następnie pojawiają się intrygu-
jące nuty słono-słodkie. W końcówce zaś dominują 
delikatne aromaty białego pieprzu.
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riverlore Sauvignon Blanc 
Rose Family Estate

  nowa zelandia / marlborough
  marlborough    100% Sauvignon Blanc

B                  WAI01

W zapachu duża ekspresja i bogactwo aroma-
tów - papaja, mango, świeże zielone jabłko, 
cytrusy, świeżo skoszona trawa, kwiaty czarnej 
porzeczki. W smaku przyjemnie mineralne, 
pełne owocu, lekko tłustawe. Wino pozostawia 
wyraźny cytrusowo-kwiatowy finisz.

riverlore pinot noir 
Rose Family Estate

  nowa zelandia / marlborough
  marlborough    100% pinot noir

C                    WAI04

Wino o przejrzystej rubinowej barwie. W zapachu pełne aromatów czerwonych owoców - truskawek, 
żurawiny, wiśni. W ustach wyczuwalne delikatne nuty białego pieprzu oraz kwiatowa miękkość.  
Jest dość lekkie z delikatnie wyczuwalną taniną i z przyjemnym owocowym zakończeniem. 
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0,375l

0,5l

champagne hébrart cuvée 
de réserve Brut 1er cru 
Marc Hébrart

  Francja / Szamapania  
  aoc champagne 1er cru
  79% pinot noir, 21% chardonnay

B            HEB09      

ama chianti classico 
Castello di Ama

  włochy / toskania  
  chianti classico Docg
  96% Sangiovese, 4% merlot

C            CDA10      

muscat St jean de minervois 
Douce providence
Clos du Gravillas

  Francja / langwedocja
  aoc muscat St jean de minervois
  100% muscat

B            CGR03

champagne pol roger 
Brut réserve
Pol Roger

  Francja / Szampania     aoc champagne
 1/3 pinot noir, 1/3 pinot meunier, 

1/3 chardonnay

B            PLR03

tariquet classic 
Domaine du Tariquet

  Francja / południowy zachód  
  igp côtes de gascogne
  45% ugni Blanc, 35% colombard, 

10% Sauvignon, 10% gros manseng

B                  TAR10    

chablis
Domaine Jean Goulley & Fils

  Francja / Burgundia  
  aoc chablis
  100% chardonnay

B            GOU01

côtes-du-rhône 
Belleruche rouge
Maison M. Chapoutier

  Francja / Dolina rodanu  
  aoc côtes du rhône
  60% grenache noir, 40% Syrah

C            CHAP02

EKO SŁODKIE
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1,5l

3l

0,62l

ama chianti classico 
Castello di Ama

  włochy / toskania  
  chianti classico Docg
  96% Sangiovese, 4% merlot

C            CDA09       

château pontac lynch
Borie Manoux

  Francja / Dolina loary
  aoc margaux cru Bourgeois
  35% cabernet Sauvignon,  

20% cabernet Franc, 40% merlot, 5% petit Verdot

C            BMAN29         

champagne pol roger 
Brut réserve
Pol Roger

  Francja / Szampania     aoc champagne
 1/3 pinot noir, 1/3 pinot meunier, 

1/3 chardonnay

B            PLR09

champagne pol roger 
Brut réserve
Pol Roger

  Francja / Szampania     aoc champagne
 1/3 pinot noir, 1/3 pinot meunier, 

1/3 chardonnay

B            PLR12

champagne pol roger 
Sir winston churchill
Pol Roger

  Francja / Szampania   
  aoc champagne
  pinot noir & chardonnay

B            PLR11

champagne pol roger 
Brut
Pol Roger

  Francja / Szampania     aoc champagne
  60% chardonnay, 40% pinot noir

B            PLR14

EKOEKO EKO

San leonardo
Tenuta San Leonardo

  włochy / piemont
  i.g.t Vigneti delle Dolomiti
  60% cabernet Sauvignon, 30% carmenere, 

5% cabernet Franc, 5% merlot

C              LEO04

Vin jaune les Bruyères
Domaine André et Mireille Tissot

  Francja / jura
  aoc arbois
  100% Savagnin

B             AMT18      

Vin jaune en Spois
Domaine André et Mireille Tissot

  Francja / jura
  aoc arbois
  100% Savagnin

B             AMT19   

Vin jaune la Vasée
Domaine André et Mireille Tissot

  Francja / jura 
  aoc arbois
  100% Savagnin

B             AMT22    
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Breva Syrah 
rosé nature 
Alpamanta

  argentyna / mendoza
  Do mendoza
  100% Syrah 

R             ALP12 

FrV100 Sparkling 
gamay méthode 
ancestrale
Domaine des Terres Dorées

  Francja / Beaujolais  
  Vin de France  
 100% gamay

R            TDOR07

EKO

crémant de limoux 
rosé emotion
Antech Limoux 

  Francja / langwedocja 
  aoc cremant de limoux
  66% chardonnay, 20% chenin, 

10% mauzac, 4% pinot noir

R          ANT06

champagne pol roger rosé 
Pol Roger

  Francja / Szampania   
  aoc champagne
  60% pinot noir, 40% chardonnay

R            PLR07

Dame jane rosé 
Henri Giraud

  Francja / Szamapania  
  aoc champagne
  70% pinot noir, 30% chardonnay 

R            HGI07NV

champagne hébrart 
rosé Brut 1er cru
Marc Hébrart

  Francja / Szamapania  
  aoc champagne 1er cru
  50% chardonnay, 43% pinot noir, 7% mareuil rouge, 

R            HEB05       

SŁODKIE

EKO
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cinsault Syrah rosé 
père & Fils
Laurent Miquel

  Francja / langwedocja
  igp pays d’oc
  70% cinsault, 30% Syrah

R            MIQ04

côtes de provence rosé 
grand classique
Domaine Gavoty

  Francja / prowansja
  aop côtes de provence
  60% cinsault, 35% grenache, 5% Syrah

R            GAV01

tariquet rosé de pressé
Domaine du Tariquet

  Francja / południowy zachód
  igp côtes de gascogne
  40% merlot, 40% Syrah, 20% tannat

R                  TAR11

campuget 1753 rosé 
Syrah Vermentino
Château de Campuget

  Francja / Dolina rodanu
  aoc costieres de nimes
  90% Syrah, 10% Vermentino

R            CAM41

tavel Beaurevoir rosé
Maison M. Chapoutier

  Francja / Dolina rodanu  
  aoc tavel
  100% grenache

R            CHAP29



Wina pomarańczowe są tak nazwane ze względu na swój inten-
sywny kolor. Są odmienną kategorią. Ich typowość wynika z proce-
su maceracji, który jest znacznie przedłużony w stosunku do pozo-
stałych win. Długa i skuteczna ekstrakcja daje produkty intensywne 
w barwie. Często przyjmują one złoto-butsztynowe, wręcz rdzawe 

W odróżnieniu od win organicznych, bądź biodynamicznych, ścisła 
definicja pojęcia „naturalności” nie istnieje. Dla nas w DELIWINA 
żeby być naturalnym, należy najpierw spełnić wymogi uprawy or-
ganicznej lub biodynamicznej (ręczny zbiór winogron, wykluczenie 
z procesu winifikacji hodowlanych kultur drożdżowych). Fermen-
tacja jest samoistna lub spontaniczna. Nie jest w żaden sztuczny 
sposób wstrzymywana czy indukowana przez enzymy lub kon-
trolę temperatury. Kluczowy w tym przypadku jest jej swobodny 

muscat 
a Fleur de peau
Clos du Gravillas

  Francja / langwedocja
  Vin de France
  100% muscat

P            CGR08

EKO EKO EKO

EKO

Breva Syrah 
rosé nature 
Alpamanta

  argentyna / mendoza
  Do mendoza
  100% Syrah 

R             ALP12 

Breva Sauvignon 
Blanc nature 
Alpamanta

  argentyna / mendoza
  Do mendoza
  100% Sauvignon Blanc 

B             ALP13 

campuget 1753 
Saperavi
Château de Campuget

  Francja / Dolina rodanu
  aoc costieres de nimes
  100% Saperavi

C            CAM40

charakter. Gotowego wina nie poddaje się procesom filtracyjnym 
i klaryfikującym, krioekstrakcji i odwróconej osmozie. Również 
sterylizacja i pasteryzacja są niedozwolone. Zawartość siarki 
może jedynie wynikać z procesu fermentacji, być efektem stabili-
zacji i w przypadku win czerwonych nie może przekraczać 10mg/l, 
a białych i słodkich - 25 mg/l. Jest to ilość ponad dziesięciokrotnie 
mniejsza niż w przypadku win wytwarzanych metodami alterna-
nytwnymi.

refleksy. Poziom tanin jest więcej niż wysoki. Wina są ziołowe, bar-
dzo wytrawne i szorstkie w odbiorze. Ich złożoność jest wybitna, a 
trudności w odbiorze niezaprzeczalne. Naturalny, ziemisty, chropa-
wy, gęsty charakter win pomarańczowych oraz ich ceny sprawiają, 
że są one przeznaczone dla koneserów niszowych produktów.

corbières pourboire 
nature
Domaine Sainte Croix

  Francja / langwedocja
  aoc corbières
  55% carignan, 19% mourvedre,

16% grenache noir, 10% Syrah

C            SCR07

EKO
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muscat St jean de minervois 
Douce providence
Clos du Gravillas

  Francja / langwedocja
  aoc muscat St jean de minervois
  100% muscat Blanc a petit grains

B            CGR03      0,5l

gewürztraminer 
Vendanges tardives
Maison Trimbach

  Francja / alzacja
  aoc alsace
  100% gewürztraminer

B             TRI16

tariquet 
les premières grives
Domaine du Tariquet

  Francja / południowy zachód
  igp cotes de gascogne
  100% gros manseng

B            TAR06

Sauternes 
château du levant
Borie Manoux 

  Francja / Bordeaux  
  aoc Sauternes
  85% Semillon, 10% Sauvignon Blanc,

 5% muscadelle

B            BMAN103

WINA SŁODKIE

Sauternes château 
lamothe-guignard 
2ème grand cru classé
Borie Manoux 

  Francja / Bordeaux
  aoc Sauternes
  90% Semillon, 5% muscadelle, 

5% Sauvignon Blanc

B             BMAN44

zeppelin riesling 
mülheimer Sonnenlay
Weingut Max Ferd. Richter

  niemcy / mozela 
  Qualitätswein bestimmter anbaugebiete (Qba) 
  100% riesling

B                   RIC01

riesling Kabinett 
graacher himmelreich
Weingut Max Ferd. Richter

  niemcy / mozela
  Qualitätswein mit prädikat (Qmp)
  100% riesling

B             RIC03

riesling auslese 
mülheimer Sonnenlay
Weingut Max Ferd Richter

  niemcy / mozela
  Qualitätswein mit prädikat (Qmp)
  100% riesling

B             RIC05

riesling Spätlese 
Brauneberger 
juffer-Sonnenuhr
Weingut Max Ferd. Richter

  niemcy / mozela
  Qualitätswein mit prädikat (Qmp)
  100% riesling

B             RIC04

EKO
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Savagnin
Domaine André et Mireille Tissot

  Francja / jura
  aoc arbois
  100% Savagnin  

B             AMT08

Vin jaune les Bruyères
Domaine André et Mireille Tissot

  Francja / jura
  aoc arbois
  100% Savagnin  

B             AMT18      0,62l

Vin jaune en Spois
Domaine André et Mireille Tissot

  Francja / jura
  aoc arbois
  100% Savagnin  

B             AMT19     0,62l

Vin jaune la Vasée
Domaine André et Mireille Tissot

  Francja / jura 
  aoc arbois
  100% Savagnin  

B             AMT22      0,62l

EKO EKO EKO EKO

95WINA WZMACNIANE SŁODKIE

WINA UTLENIANE

maury rouge
Mas Amiel

  Francja / roussillon
  aoc maury
  100% grenache noir  

C      16,5 %      MAA14

maury rouge 20 ans d’age
Mas Amiel

  Francja / roussillon
  aoc maury
  90% grenache noir, 5% carignan, 5% maccebeo  

C      16,5 %      MAA19

maury rouge charles Dupuy
Mas Amiel

  Francja / roussillon
  aoc maury
  100% grenache noir 

C      16,5 %      MAA16

maury rouge 1985
Mas Amiel

  Francja / roussillon
  aoc maury
  100% grenache noir  

C      16 %      MAA24

muscat de rivesaltes
Mas Amiel

  Francja / roussillon
  aoc muscat de rivesaltes
  100% Syrah 

B      15,5 %      MAA18      

maury Blanc
Mas Amiel

  Francja / roussillon
  aoc maury Sec  
  100% grenache gris  

B       15,5 %      MAA17

EKOEKOEKO

EKO EKOEKO
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