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CENA:

Whlte Wine- Welaaweln
MAR6RANDE
Kraj:: Courftryzzl-and
W ł ochy :: ltaly :: ltalien
ApelacJa ł Appellation zz Rcgion
lG? alento
zcze7y,:z Grapes :: Rebaaftł n
Fiano

\

:

I

Bukiet intenaywnle aromatyczny z nutądojrza$ch gruszek, kwiańw
czarneqo bzu, Na podniebieniu migdĄ i owoce cJftrugowe wzmocnione
przez sł odkąówie oóć ideliktny smak. Doskonał e w poł ączeniu z
grillcwanymi rybami i owocami morza.
Excellent in combination w ith grilled fish and seafood.
Ausgezeichnet in der Kombination mit dem gegrillten Fiach und
den Meeresfruchten,

bute|ka:

99 zł

butelka

79 zł

kiellgzek: 17 zł
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12eMFJZO
KrajlzCountrył Lań
Wł ochy : : ltaly : : lt-alien
Ape|acja:zAppe|latlonz:Rsgion

JFł {\

lG? alento
zczepy :z G rap es zz Reb s aŃź n
Malvasia

}
?

kie|iszek: 14zł

Aromaty owoców tropikalnych poł ączone z miodem iwanilią,
W ustach uderzająca ówie oóć i równowaga . Niezwykle przyjemne w
piciu i delikatne. ldealnejako aperitif, do eał atek i deserów.
Excellent as an aperitit with galadg and desserts.
Ausgezeichne,b ais ein Aperitit mit alaten und Nachtiechen
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MAg gUAU ElńNco
KraJz;Countrył l-and
Hiozpania :z 5p ain :: 5panien
Ap elacja z: Appellat lon zz Region
D.O.?enedes
zcz.e7ył Grapes :z Rebaaraen
Macab eu, Xarel - lo, Mugcab
szczepów kńrej rezultatem jest delikatne
pół wytrawne wino. Kolor sł omkowo ół ty, aromaty melona, smak subtelny z lekką nutądojrza$oh pomarańczy, Wspaniał e do biał ego mięsa
isma onych ryb.
wondefful w ith white meat and fried fish,
Wunderbar mit weiź em Fleigch und gebratenem Fisch,
Ci ekawa m i egza nka
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buielka: 59 zł
kieliszek: 9 zł

wlna czanwone
Red WIne - Rotweln

CENA:

ToFllA9ELEcloN
KĘ :: Countryzzland
Hiszpania :: pain : : ?panien
Apelacja z: Appellatlon :z Rpgion
D.O,Q.Rioja
zcze7y z: G raą es zz Reb aarten
Tempranilic 8O%, Graciano, G arn a cha
lntensywny bukiet czerwonych owoców, ć wieź ych porzeczek i óIiwek
z nutąjał owca, czarnego pieprzu, gał ki muszkatoł owej i lukrecji.
ldealne do steka i czerwonych mięs.
perfect with ateak and red meat.
ldeal mit dem teak und roten Fleiach .

n

butelka:
kieliszekz

99 zł
17 zł

butelka:
kieligzekz

b9 zł

12 zMF-ZZO
KralzzCountryzzLand
W ł ochy : l ltaly : : ltalien
Apelaclazz Appellati,on zzRegion
lG? 9alento
9zcze7yzl Grapea :z Rcb Eartnn

?rimitivo

14zł

Darwa rubi nowoczerwona. lntenesł wne arom aty czerwonych owocóW
óIiwkowej konfrtury,,,Z nutami lukrecji iauszonych owoców . ?eł ne,
miękkie izrównowa one. Doskonał e do grillcwanych mięs i drobiu.
It perfectly matches with grilled meat and poultry,
Perfektzu gegrilltem Fleigch und Getluqel.

MAg gUAu TlNTo
KraJ:: Countryz:l-and
Hiezp anla : 9p ain :: 9p anien
ApelacJa ł Appellati,on zz Reglon

D.O.?enedes
9zcz-e7y

:z

C ab

G r ap ea

ernet

z:

Reb g arten

9 auvi qno n, T emp

ran ili c

Kolor dojrzał slch wić ni z odcien i em froletu, w zapachu wyczuwamy
owoce leóne, smak ba rdzo ówie y, owocowy. Wspaniał e
do szaezĘ ków, eberek czy karkówki.
Ideal with ghashlik, ribs o r park shoulden
Ideal mit hashlik, Kppchen oder chweinegteak.
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butelka: 59 zŁ
kieliszek: 9 zł

