Karta win

Selekcja win Karczmy Polskiej
Francja

Hamelin Chablis

blanc

A.C. Chablis, Domaine Hamelin
Szczep: Chardonnay

75 cl

120,-

Wytrawne, aromatyczne, dojrzałe.
Rodzinna posiadłość Hamelin dzięki fanatycznemu podejściu do wszelkich aspektów produkcji wina
osiąga w regionie Chablis znakomite rezultaty. Wina są wyjątkowo mineralne dzięki najlepszym gronom
Chardonnay i prehistorycznym skamielinom obecnym w glebie. Wyborowe Hamelin Chablis jest jasnożółte,
delikatne, eleganckie w zapachu, rasowe i intensywnie mineralne w smaku. Przynosi gładki, krzemienny
finisz. Doskonałe do ryb, owoców morza, ostryg, drobiu i cielęciny.

Hiszpania

Cathar Crianza

D.O. Ribera del Duero, Bodegas Abanico
Szczep: Tinto Fino

tinto

75 cl

130,-

Ekstraktywne, intensywnie owocowe.
Cathar oznacza czystość. Ową czystość formy spotykamy w tym pierwszorzędnym winie klasy Crianza.
Rodzime grona Tinto Fino, amerykańskie beczki oraz nowatorska myśl winiarska dały trunkowi feerię
niezwykle czystych zapachów i smaków. Wino jest aromatyczne, żywiołowe i tęgie w smaku. Posiada
wielowarstwową, solidną strukturę i soczysty finisz. Najlepsze do czerwonych mięs i dziczyzny.
Wyróżnione: Stephen Tanzer 90 pkt.

Wina Białe
Vignale Pinot Grigio		
I.G.T Veneto, Vignale, Włochy
Szczep: Pinot Grigio

D.O.C. Ripasso Valpolicella Classico Superiore, Campagnola
Szczep: Corvina, Corvinone, Mollinara

65,-

Akcent jabłek i białych kwiatów.
Wytwarzane z gron Pinot Grigio, oferuje rycynowy kolor i rasowy bukiet z akcentami gruszek, jabłek i białych
kwiatów. W smaku wytrawne i pełne, lecz orzeźwiające – z trwałym finiszem. Znakomicie dopełnia swoim
smakiem sałatki, potrawy z ryb i drobiu.

Włochy

Ripasso Valpolicella Classico Superiore

75 cl

rosso

75 cl

Kobiece o jedwabistej strukturze.
Turbovalpolicella. Dzięki technice ripassa oferuje głęboki kolor, eleganckie, kompleksowe aromaty dojrzałych
owoców i finisz w stylu Amarone. Polecane do mięs i serów, dziczyzny oraz makaronów.
Wyróżnione: 2 kieliszki w Gamberro Rosso. 88 pkt Vini Veronelli.

90,-

San Jose de Apalta Reserva Chardonnay		
D.O. Rapel Valley, Agricola Santa Cristina, Chile
Szczep: Chardonnay

75 cl

60,-

Maślane, dębowe.
Nowoczesne Chardonnay z Chile. Rześkie, cytrusowe, tropikalne i bogate, z pięknie zintegrowaną nutą
beczki. W smaku świeże i delikatne ale pełne, złożone z dojrzałą owocowością. Do picia samo, do sałatek,
owoców morza i drobiu i ryb również w cięższych sosach.

Waterstone Bridge Reserve Chardonnay		
Victorian Alps, Gapsted Wines, Australia
Szczep: Chardonnay

75 cl

Wino bogate smakowo.
Słomkowozielony kolor zapowiada bogate i eleganckie wino z nutami melona oraz tropikalnych owoców.
W smaku pełne. Doskonale komponuje się z drobiem, rybami i kuchnią wegetariańską.

70,-

Wina Czerwone
Chateau de Marsan Bordeaux Superieur		
A.C. Bordeaux Superieur. Montagnac, Francja
Szczep: Caberenet Franc, Merlot, Petit Verdot

75 cl

90,San Jose de Apalta Reserva Cabernet Sauvignon		
D.O. Rapel Valley, Agricola Santa Cristina, Chile
Szczep: Cabernet Sauvignon

Dojrzałe, aromatyczne, geste.
Wyborowe Bordeaux klasy Superieur. Dojrzałe i gęste z aromatem jeżyn i czernic, jedwabiste, z mięsistym
finiszem. Do picia samodzielnie, do serów i czerwonych mięs.
Wyróżnione: Uzyskało notę 91 punktów u Roberta Parkera.

Prado Maria Rioja Joven		
D.O.Ca Rioja, Bodegas Abanico, Hiszpania
Szczep: Tempranillo, Graciano, Mazuelo

75 cl

I.G.T. Veneto, Campagnola, Włochy
Szczep: Merlot

75cl

Wyraziste owocowe.
Trunek z zapachem truskawek i malin. W smaku mocno owocowe z delikatnymi taninami. Jedno
z najpopularniejszych win włoskich. Dobre do picia samodzielnego, dopełni również smak serów, pizzy,
makaronów i wędlin.

80,-

Eleganckie i pełne.
Klasyczne aromaty Caberneta dają skoncentrowany i dojrzały bukiet z dominantą czarnej porzeczki i jeżyn.
W smaku jest harmonijne i eleganckie z wypolerowanymi taninami i doskonale zintegrowaną nutą beczkową.
Bardzo dobre wino do picia samo. Doskonałe do serów, past, czerwonych mięs, na przykład steka.

55,-

Waterstone Bridge Reserve Shiraz		
Victorian Alps, Gapsted Wines, Australia
Szczep: Shiraz

Zbalansowane, choć soczyste.
Bardzo dobra, świeża Rioja z uznanej posiadłości. W bukiecie nuty dojrzałych, ciemnych owoców. W smaku
zbalansowane: z soczystą kwasowością i przyjemną słodką końcówką gron Tempranillo. Najlepsze do
czerwonych mięs i dziczyzny.

Bellini Merlot delle Venezie		

75 cl

75 cl

Dojrzałe i zbalansowane.
Bogate w dojrzałe, pikantne zapachy czerwonych owoców, takich jak: czarny bez, wiśnie i porzeczki.
W smaku szczodre, bogate, zbalansowane, pozostające długo w ustach. Doskonałe jako aperitif, jak również
z grillowanymi i smażonymi mięsami oraz dojrzałymi serami.

45,-

75,-

Wina na kieliszki
Czerwone

Białe

Croix de Marsan Bordeaux Moelleux		

A.C. Bordeaux, Chateau de Marsan, Francja
Szczep: Sauvignon Blanc, Semillon, Muscadelle

75 cl
10 cl

45,-

6,-

VdT de Castilla, Bodegas Abanico, Hiszpania
Szczep: Verdejo

75 cl
10 cl

45,-

6,-

D.O. Rapel Valley, Agricola Santa Cristina, Chile
Szczep: Sauvignon Blanc

75 cl
10 cl

Tropikalne i lekkie.
Nowoczesne Sauvignon Blanc z Chile. Rześkie, cytrusowe i tropikalne. W smaku świeże i delikatne z soczystą
owocowością. Do picia samo, do sałatek, owoców morza i drobiu.

10 cl

45,-

6,-

Barocco Primitivo		

I.G.T. Puglia, Campagnola, Włochy
Szczep: Primitivo

75 cl
10 cl

45,-

6,-

Bujne i harmonijne.
Słodkie aromaty ciemnych owoców, w smaku bujne, ale i harmonijne, z typowymi, wręcz słodkimi, taninami.
Ulubione wino pań. Protoplasta bardzo modnego szczepu Zinfandel w swej najlepszej puglijskiej odsłonie.
Doskonałe do serów, makaronów, pieczystych czerwonych mięs, warzyw z grilla, dziczyzny.

Owocowe i rześkie.
Soczyście owocowe, na podniebieniu harmonijne, rześkie – z nutą agrestu. Znakomite młode wino o iście
hiszpańskim temperamencie. Do sałatek, dań rybnych oraz drobiu.

Tierra Nueva Tradicion Sauvignon Blanc		

D.O. Alicante, Bodegas Bocopa, Hiszpania
Szczep: Monastrell

75 cl

Ciemny, subtelny bukiet.
Półsłodkie wino hiszpańskie o głębokiej, czerwonej barwie i subtelnym bukiecie ciemnych owoców. Delikatna
słodycz na podniebieniu jest równoważona ożywczą kwasowością. Lekkość i harmonia sprawiają, że Conde
jest dobre do potraw takich jak pasztety lub risotto, może być również pite samodzielnie.

Półsłodkie, zbalansowane.
Soczyste, klasyczne Bordeaux z zapachem białych kwiatów i miodu. W smaku silnie owocowe, ujawnia
delikatną słodycz i miękką strukturę. Do picia samodzielnego. Uzupełni również smak tart, deserów z białymi
owocami i miękkich serów.

Sinfonia Allegro Verdejo		

Conde de Alicante Tinto Semi dulce		

45,-

6,-

San Jose de Apalta Tradicion Merlot		

D.O. Rapel Valley, Agricola Santa Cristina, Chile
Szczep: Merlot

75 cl
10 cl

Kwiatowe i stonowane.
Słodkie aromaty ciemnych kwiatów, śliwek i pieprzu. Smak miękki i jedwabisty z krągłymi taninami.
Eleganckie wino o wręcz modelowym profilu odmiany Merlot. Doskonałe do serów, makaronów oraz białych
i czerwonych mięs.

45,-

6,-

Wino Musujące Jakościowe

Jean Dorsene Demi Sec		
Vin Mousseux France, Francja
Szczep: Ugni Blanc, Chardonnay

75 cl

Łagodne, lecz świeże.
Solidne, francuskie vin mousseux. Od lat klasyka gatunku. Łagodne wino musujące o lekkich,
charakterystycznych, świeżych, kwiatowych aromatach. Bardzo dobra pienistość i persystencja. Doskonałe
jako aperitif.

45,-

