Johanniter

Wina Białe / White Wines
Polska / Poland
					

75cl

129,00

Wzgórza Trzebnickie-Dolny Śląsk (Trzebnica Hügel - Niederschlesien) | Winnica Jadwiga Trzebnica
Hills, Lower Silesia | Jadwiga Vineyards

Wino białe wytrawne wyprodukowane z odmiany Johanniter o pełnym smaku z aromatami cytrusów,
moreli oraz zielonego jabłka i gruszki.
Trockener Weißwein, hergestellt mit Geschmack von Südfrüchten, Aprikosen, grünen Äpfeln und Birnen.
Dry white wine made from the full-flavored Johanniter variety with aromas of citrus, apricot, green apple and pear.

Dwórzno Solaris

75cl

149,00

Dwórzno – Mazowsze (Masowien Region) │Dwórzno Vineyards

Jasny, słomkowy kolor, owocowy aromat z wyróżnieniem soczystej brzoskwini, melona i mandarynki.
Towarzyszą im aromaty kwiatu lipy, fiołka oraz miodu. Świeża kwasowość przyjemnie współgra z delikatną
słodyczą oraz idealnie wkomponowanym alkoholem.
Helles, strohfarbenes, fruchtiges Aroma mit Unterscheidung von saftigem Pfirsich, Melone und Mandarine.
Begleitet werden sie von Aromen von Lindenblüte, Veilchen und Honig. Frische Säure harmoniert angenehm mit
zarter Süße und perfekt abgestimmtem Alkohol.
Bright, straw-colored, fruity aroma with distinction of juicy peach, melon and mandarin. They are accompanied
by aromas of linden flower, violet and honey. Fresh acidity pleasantly harmonizes with a delicate sweetness and
perfectly blended alcohol.

Turnau Riesling

75cl

199,00

Baniewice – Zachodniopomorskie (Westpommern Region) │Turnau Vineyards

Riesling zachowuje swoją szlachetność, opartą na wysokiej chrupkiej kwasowości i kompozycji zapachów zielonego
jabłka, limonki i cytrusów. Jego wyjątkowy charakter podkreśla aromat melona z delikatnie zaznaczoną nutą jaśminową.
W smaku jabłkowo-grejpfrutowe, zdecydowane i orzeźwiające, z potencjałem na kilkuletni rozwój w butelce.
Riesling behält seine Noblesse, basierend auf einer hohen knackigen Säure und einer Komposition aus grünen
Apfel-, Limetten- und Zitrusdüften. Sein einzigartiger Charakter wird durch das Aroma von Melone mit einer zart
ausgeprägten Jasminnote unterstrichen. Der Geschmack ist Apfel und Grapefruit, stark und erfrischend,
mit dem Potenzial für eine mehrjährige Entwicklung in der Flasche.
Riesling retains its nobility, based on high crunchy acidity and a composition of green apple, lime and citrus scents.
Its unique character is emphasized by the aroma of melon with a delicately marked jasmine note. The taste is apple
and grapefruit, strong and refreshing, with the potential for several years of development in the bottle.

Francja / France
Château Chaubinet Sauvignon Blanc

		

98,00

75cl

AOC Bordeaux|Mis En Bouteille A La Propriete

Lekkie, rześkie i bezpretensjonalne. Pełne akcentów cytrusów, białych brzoskwiń, porzeczek i agrestu.

Riesling Hugel						

75cl

165,00

AOC Alsace| Hugel & Fils

Imponuje otwartością i czystością akcentów, zdominowany gruszkowo-cytrynową nutą owocową, uzupełnioną
odrobiną mineralności, z łagodnym charakterem i delikatnym zakończeniem.

Chablis Vaudon				

75cl

175,00

AOC Chablis - Bourgogne |Joseph Drouhin

Łagodne aromaty białych kwiatów, soczystych jabłek, w smaku krystaliczne, kredowe, z orzeźwiającym
zakończeniem.

Hiszpania / Spain
Finca Antigua Chardonnay Viognier 		

75cl

110,00

DO La Mancha|Martinez Bujanda

Złożone i aromatycznie bogate z nutami brzoskwini, moreli, żółtej śliwki, pigwy, miodu i białych kwiatów.
W ustach intensywne, gładkie i przyjemnie owocowe.

Włochy / Italy

Tareni Grillo						

75cl

105,00

IGT Sicilia|Pellegrino

Intensywny, kwiatowo-owocowy bukiet z akcentami brzoskwiń i limonki, w smaku wytrawne, ciepłe, z dobrą
strukturą, orzeźwiające.

Pinot Grigio						

75cl

145,00

DOC Alto Adige|Kaltern

Wyjątkowe, eleganckie włoskie Pinot Grigio, czaruje zapachem kwiatów, limonki, ananasa oraz białych
owoców pestkowych. To lekko mineralne, wytrawne, białe wino na podniebieniu jest krągłe, z właściwie
zbalansowaną kwasowością dającą uczucie świeżości, w smaku lekko pikantne z wyraźną owocową nutą.

USA
Woodhaven Chardonnay			

75 cl

110,00

California│Delicato Family

Aromaty ananasa, wanilii, toffi, słodkich jabłek i cytryn, łagodne i przyjemne w posmaku.

Clásico Chardonnay 			

Chile
98,00

75 cl

Central Valley|Viña Ventisquero

Kolor jasno-złoty z zielonymi refleksami, zapach pełen nut bananów, ananasa i cytryn, na podniebieniu
świeże, dobrze zbudowane, soczyście owocowe.

Carolina Reserva Sauvignon Blanc 		

75 cl

125,00

Leyda Valley|Viña Santa Carolina

Złocistosłomkowa barwa, niezwykle silne aromaty agrestu, brzoskwiń, grapefruita, liści czarnej porzeczki
i trawy, smak intensywny i rześki

Argentyna
Finca EL Origen Reserva Torrontes

75 cl

125,00

Salta│Finca EL Origen

Bardzo silne nuty białych kwiatów, moreli, jabłek i owoców cytrusowych, w ustach zrównoważone i pełne
orzeźwienia.

Australia
Leonard Road Chardonnay

75 cl

South Eastern Australia│Calabria Family Wines

98,00

Intensywne, zdecydowane, pełne wyraźnych aromatów brzoskwiń, cytrusów i owoców tropikalnych,
przyjemne, łagodne, z delikatnym, kremowym zakończeniem.

Nowa Zelandia / New Zealand
Sileni Sauvignon Blanc

		

75 cl

145,00

Malborough│Sileni

Intensywna nuta tropikalna, głównie passiflory, której towarzyszą zielone akcenty liści porzeczek
oraz pokrzyw. W ustach zrównoważone i łatwe w piciu. Pozostawia długi i świeży posmak.

Wina Różowe / Rose Wine
Flying Solo Rose				

75cl

98,00

IGP Pays d’Oc|Domaine Gayda

Rześkie, o pięknej łososiowej szacie i charakterystycznych aromatach truskawek, malin i czerwonych porzeczek
z cytrusowym zakończeniem.

Wina Czerwone / Red Wines
Polska / Poland
Cabernet Cortis 					

75cl

Wzgórza Trzebnickie- Dolny Śląsk (Trzebnica Hügel - Niederschlesien) Winnica Jadwiga
Trzebnica Hills, Lower Silesia|Jadwiga Vineyards

148,00

Charakterne i zadziorne o połyskliwej, rubinowej szacie, wonne czarną porzeczką, wiśnią i śliwką. Dojrzewanie
we francuskim dębie przysparza mu wyraźnych tanin oraz dymno-przyprawowych akcentów.
Rotwein mit Geschmack von schwarzen Johannisbeeren, Sauerkirschen und Pflaumen. Dank Reifezeit im
französischen Eichenholz bekommt er Tannin- und Gewürzgeschmack.
Characteristic and feisty with a shiny ruby robe, fragrant with black currant, cherry and plum. Maturing in French
oak brings him clear tannins and smoke-spicy accents.

Dwórzno Mazowia Red

75cl

149,00

Dwórzno – Mazowsze (Masowien Region)│Dwórzno Vineyards

Intensywnie owocowe w charakterze z nutami czerwonych i czarnych owoców - malin, czarnej porzeczki, aronii,
wiśni, czereśni oraz jeżyn. W ustach charakteryzuje się kruchą, żywą kwasowością, delikatnie rozgrzewającym
alkoholem oraz gładkimi i zaokrąglonymi taninami.
Intensiv fruchtig mit Noten von roten und schwarzen Früchten - Himbeeren, schwarze Johannisbeeren, Aroniabeeren,
Kirschen und Brombeeren. Im Mund zeichnet er sich durch knackige, lebendige Säure, leicht wärmenden Alkohol und
weiche und abgerundete Tannine aus.
Intensely fruity with notes of red and black fruit - raspberries, black currants, chokeberries, cherries and blackberries.
In the mouth it is characterized by crisp, lively acidity, slightly warming alcohol and smooth and rounded tannins.

Turnau Rondo Regent

				

75cl

175,00

Baniewice – Zachodniopomorskie (Westpommern Region)│Turnau Vineyards

Oko purpurowe z wyraźnymi refleksami, nos pełen aromatów czerwonych owoców leśnych, kakao i papryki, w ustach
solidne, aksamitne i zwarte.
Violettes Auge mit klaren Reflexen, Nase voller Aromen von roten Waldfrüchten, Kakao und Paprika, im Mund
solide, samtig und dicht.
Purple eye with clear reflections, nose full of aromas of red forest fruits, cocoa and paprika, in the mouth solid, velvety
and tight.

Francja / France
Les Grand Chemins Carignan Vieilles Vignes

95,00

75cl

Languedoc│LGI Wines

Intensywne akcenty czerwonych owoców jagodowych - truskawek, malin i wiśni. Na podniebieniu średniej
budowy, przyjemnie wytrawne z łagodnym zakończeniem.

Château Pontet Nivelle

75cl

105,00

AOC Bordeaux|Mis En Bouteille A La Propriete

Intensywnie aromatyczne, z dominującą jeżyną, czarną porzeczką i jagodą, oraz akcentami ziół i przypraw.

Chateau Pont De Pierre

75cl

148,00

AOC Lussac Saint Emillion - Bordeaux|Mis En Bouteille Au Château

Przyjemne akcenty konfitur i dojrzałych czerwonych owoców, z delikatnie podkreśloną mineralnością
i korzennością, złożone, gładkie i trwałe.

Côte De Beaune Villages Pinot Noir

75cl

240,00

AOC Côte De Beaune Villages - Bourgogne|Joseph Drouhin

Prostota i elegancja. Soczystość czerwonych owoców, odświeżająca kwasowość i umiarkowana ilość gładkich tanin
stanowią o klasie tego wina.

Chateauneuf Du Pape L’Ame Bio

75cl

295,00

AOC Châteauneuf Du Pape – Rhone Valley|Ogier

Głęboki rubin z purpurowym błyskiem, dominacja czarnych owoców, przypraw korzennych, w tle odrobina skóry
i tytoniu, bogaty, pełny i długi smak. Prostota i elegancja.

Château Latour Martillac Gran Cru Classe De Graves

75cl

348,00

AOC Pessac Leognan - Bordeaux|Mis En Bouteille Au Château

Skoncentrowane, taniczne i modelowe dla gminy Pessac Leognan, mistrzowsko balansuje pomiędzy nutami
czerwonych i czarnych owoców, korzenności i ziół. Prostota i elegancja.

Włochy / Italy
Tareni Frappato 					

75cl

105,00

IGT Sicilia|Pellegrino

Zwiewne i delikatne. Owocowe akcenty truskawek, czereśni i granatu uzupełnia kwiatowa nuta fiołków. Na
palecie lekkie, soczyste, silnie owocowe, z małą ilością tanin. Najlepsze lekko schłodzone.

Santa Cristina			

75 cl

125,00

IGT Toscana│Antinori

Nieskomplikowane, orzeźwiające, wabiące słodkimi taninami i bogactwem nut czerwonych owoców,
z wiśnią i porzeczką czerwoną w rolach głównych.

Aldiano Riserva

75cl

145,00

DOC Montepulciano D’Abruzzo|Cantina Tollo

Intensywna rubinowa barwa z fioletowym połyskiem, żwawe aromaty i akcenty wiśni i czerwonych owoców,
połączone z delikatną nutą korzenną, w ustach trwałe z gładkimi taninami.

Casa Giona Valpolicella Ripasso Superiore

75cl

139,00

DOC Valpolicella Classico Superiore Ripasso|Casa Giona

Aromat odkrywa nuty czerwonych czereśni, wiśni i śliwek, z akcentami wanilii i kakao, w smaku wytrawne,
o miękkiej fakturze tanin, atrakcyjne i eleganckie jednocześnie.

Chianti Classico Peppoli

			

75cl

165,00

DOCG Chianti Classico|Antinori

Urocze i eleganckie jednocześnie, o intensywnym kolorze, aromatach konfitur z wiśni, owoców leśnych, gorzkiej
czekolady, gładkich taninach i przyjemnym posmaku.

Torcicoda Primitivo				

75cl

185,00

IGT Salento|Tormaresca,Antinori

Imponujące, głębokie, rubinowe w kolorze, bogaty zapach dojrzałych śliwek, wiśni, borówek i czereśni, uzupełniony
niuansami wanilii i czekolady, na podniebieniu aksamitne taniny, gęste, korzenne, skoncentrowane, złożone.

Vino Nobile Di Montepulciano		

75cl

195,00

DOCG Vino Nobile Di Montepulciano|La Braccesca, Antinori

Imponuje czystością smaku oraz różnorodnością aromatów typowych dla szczepu, z którego jest zrobione
dopełnione nutami kawy i pieprzu pochodzącymi z dojrzewania w dębinie.

Langhe Nebbiolo 				

75cl

240,00

DOC Langhe|La Spinetta

Stonowane nuty truskawek, tytoniu i ziół, w smaku bogate i korzenne, z zaakcentowaną kwasowością.

Rosso Di Montalcino 			

75cl

270,00

DOC Rosso Di Montalcino|Poggio Antico

Świeżość dojrzałych czerwonych porzeczek, wiśni i malin to cechy aromatu, na podniebieniu intensywne i soczyste.

Hiszpania / Spain
Salto De Bierge Merlot Tempranillo		

98,00

75cl

DO Somontano│Sommos

Rubinowe oko z purpurowym refleksem, zapach zdominowany przez wiśnie, czereśnie i śliwki. Usta soczyste i owocowe.

Club Privado Baron De Ley				

75cl

135,00

DOCa Rioja│Baron De Ley

Głęboki rubinowy kolor, bukiet bogatych aromatów owoców leśnych i wiśni, miękkie i delikatne taniny, trwałe,
owocowe zakończenie.

Viña Bujanda Reserva

75cl

148,00

DOCa Rioja|Martinez Bujanda

Purpurowe i głębokie w kolorze, uderzające aromatami nalewki z wiśni i jagód, tytoniu, złożone i efektowne.

Baron De Ley Gran Reserva 			

75cl

245,00

DOCa Rioja│Baron De Ley

Aromaty kandyzowanych owoców, czarnej herbaty, skóry, suszonych kwiatów i czereśni, w smaku szlachetne
o balsamicznej fakturze, doskonale zrównoważone, aksamitne i bogate.

USA
Woodhaven Cabernet Sauvignon

75cl

110,00

California|Delicato

Wyraźnie nuty jeżyn, czarnych porzeczek i wiśni, fig i cedru, solidne, łagodne, z bogatym, owocowym posmakiem.

Gnarly Head Old Vin Zinfandel 		

75cl

145,00

Lodi-California|Delicato

Intensywne nuty malin, smażonych wiśni, cynamonu i czekolady, w smaku jedwabiste oraz mocno owocowe.

Chile
Clásico Syrah 					

75cl

98,00

Central Valley|Viña Ventisquero

Intensywny wiśniowo-rubinowy kolor, pachnie dojrzałymi śliwkami, słodkimi malinami i czarną wiśnią, w smaku
subtelnie pieprzne i korzenne, solidne, gładkie, w owocowym zakończeniem.

Don Silvestre Reserva Carmenere 			

75cl

110,00

Rapel Valley│Viña Ochagavia

Wyrazisty aromat słodkich śliwek, palonej kawy, czekolady i czarnego pieprzu. Na palecie obfite i złożone z gładkimi
taninami i intensywnym posmakiem.

Carolina Reserva Cabernet Sauvignon

75cl

125,00

Colchagua Valley |Viña Santa Carolina

Głęboka, rubinowo-wiśniowa barwa, w bukiecie dominacja konfitury z czarnej porzeczki, wiśni, a w tle mięta, zielona
papryka i czekolada, na podniebieniu eleganckie, dobrze zbudowane, solidne, z intensywnym zakończeniem.

Carolina Reserva Merlot

75cl

125,00

Colchagua Valley│Viña Santa Carolina

Niebanalne z silnymi akcentami wiśni, malin, czarnych porzeczek i cynamonu, solidnie zbudowane, pełne smaku,
gładkie z intensywnym posmakiem.

Ventisquero Gran Reserva Syrah 		

75cl

159,00

Maipo Valley|Viña Ventisquero

Zachwycająca, niebiesko-czarna barwa, bogate nuty przypraw korzennych, tytoniu, czekolady i konfitur z owoców
leśnych, skoncentrowany smak i trwałe zakończenie.

Reserva Di Familia Cabernet Sauvignon		

75cl

169,00

Maipo Valley|Viña Santa Carolina

Granatowo-rubinowe z ceglastym refleksem, niesamowite aromaty czarna porzeczka, konfitury z jagód,
wiśniówki, gorzkiej czekolady, tytoniu, runa leśnego i wanilii, wykwintne i jedwabiste.

Argentyna
La Linda Cabernet Sauvignon 		

75cl

110,00

Mendoza|Luigi Bosca

Głęboka, intensywna czerwień koloru, w zapachu przeważają aromaty czarnej porzeczki, wiśni, śliwek, jagód,
czekolady i lukrecji, na podniebieniu świeży i czysty smak nuty owocowej oraz dojrzałe taniny.

La Linda Smart Blend Cabernet|Syrah|Tannat

75cl

145,00

Mendoza|Luigi Bosca

W zapach uderzają: aromat tostów i przypraw korzennych, a w tle konfitury z wiśni, jeżyn i śliwek oraz fiołki,
na podniebieniu solidne, intensywne i wyraziste.

Finca El Origen Gran Reserva Malbec

75cl

175,00

Uco Valley|Finca EL Origen

Niemalże czarna barwa, przebogate aromaty nalewek z malin i jagód, śliwek, fig, wanilii, toffi, pieprzu i fiołków,
harmonijne, bogate i jedwabiste.

Australia
Leonard Road Shiraz				

75cl

98,00

South Eastern Australia│Calabria Family Wines

Eteryczny bukiet z akcentami dojrzałych owoców leśnych, śliwkowych powideł, fiołków oraz przypraw
korzennych.

RPA
DMZ Syrah 					

75cl

159,00

Stellenbosch│DeMorgenzon

Bogate akcenty śliwek, czarnych wiśni, fiołków, lawendy i białego pieprzu. Usta pełne młodzieńczego wigoru z
nutami czarnych owoców jagodowych, goździków, cynamonu i wanilii. Soczyste, kompleksowe i rasowe Syrah.

Szampany / Wina Musujące
Champagne / Sparkling Wine

France
Möet Chandon Imperial Brut		

75cl

385,00

AOC Champagne|Moët&Chandon|France

Subtelne musowanie drobnych bąbelków, mnóstwo orzeźwienia i intensywne cytrusowo-morelowe aromaty
i smaki. Czysty, wytrawny, odświeżający.

Italy
Prosecco Superiore Brut 			

75cl

130,00

75cl

120,00

DOCG Canegliano Vadobbiadene|Bepin De Eto|Italy

Świeże aromaty moreli, akacji i cytryny. Jego lekkość i delikatne musowanie daje
przyjemne orzeźwienie.

Spain
Cava Brut&Brut 				
DO Cava|Perelada|Spain

Intensywne bąbelki doskonale równoważą słodycz z nutą pieczonych gruszek, moreli,
kandyzowanych cytrusów, biszkoptów i miodu.

France
Frederic Chopin Demi Sec 			
Vin Mousseux|France

Prostolinijne, orzeźwiające, z delikatnymi akcentami jabłek, kwiatów i cytryn.

75cl

90,00

