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Wino domu
Cantine San Marzano

Historia Producenta: Historia domu winiarskiego Cantine San Marzano zaczyna się w 1962 roku, wtedy to 19 plantatorów winorośli, 
których rodziny przez pokolenia prowadziły swoje winnice w regionie Apulii, postanowiło połączyć swoje siły w celu produkcji doskona-
łych win z autochtonicznych szczepów Apulii. Wina Cantine San Marzano bardzo szybko odniosły wielki sukces zarówno we Włoszech, 
jak i całym świecie. Dzięki filozofii i silnie łączącej tradycyjne metody uprawy ziemi z nowoczesną technologią, wina tu produkowane 

spełniają wszelkie standardy najlepszych win jakościowych. Obecnie wina z domu winiarskiego Cantine San Marzano eksportowane są 
do ponad 60 krajów na całym świecie. Wina te, to nie tylko doskonała jakość. Wyróżniają się również niezwykłą estetyką butelki i etykiety. 

Winnica zatrudnia w tym celu topowych włoskich grafików i artystów.

„I Traturi” 
Sauvignon/Malvasia
białe  półwytrawne

Kraj: Włochy 
Region: Apulia 
Apelacja: Puglia IGT
Winogrona: Sauvignon Blanc, Malvasia 
Bianca Alkohol: 12%

Charakterystyka Wina: Wino to po- 
siada żółty, słomkowy kolor ze złotymi 
re�eksami. Intensywny i trwały aromat 
kwiatowo-owocowy (jaśmin, rumianek, 
mirabelka, biała porzeczka, papierówka, 
brzoskwinia). W smaku na pierwszy plan 
wysuwają się łagodne, gładkie tony cy- 
trusowe (cytryna, pestki grejpfruta, ma- 
rakuja, mandarynka). Świeże i trwałe, 
bardzo przystępne i dobrze zrównoważo-
ne. Orzeźwiające ze zbilansowana deli- 
katną kwasowością. Szczepy użyte przy 
tworzeniu tego wina, to Sauvignon Blanc 
i Malvasia Bianca w proporcji 50:50. 

Zalecenia Kulinarne: Najlepsze do 
przystawek, ryb, świeżych serów oraz 
makaronów.

„I Traturi” 
Rosato Salento
różowe półwytrawne

Kraj: Włochy 
Region: Apulia 
Apelacja: Puglia IGT
Winogrona: Negroamaro 
Alkohol: 12%

Charakterystyka Wina: Różowe wina 
z tego regionu południowych Włoch 
uznawane są za jedne z najlepszych w kraju. 
Wino Rosato Salento stworzone jest w 100% 
ze szczepu Negroamaro. Jagody winorośli 
tego szczepu mają niemal czarny odcień 
skórek, który dał nazwę szczepowi (negro). 
Choć amaro w języku włoskim znaczy gorz- 
ki, to równie prawdopodobnym źródłem 
tego członu nazwy jest greckie słowo 
maru (czarny). Stworzone z tak ciemnych 
winogron wino posiada intensywną różową 
barwę z ciemno czerwonymi refleksami. 
Aromat jest intensywny i trwały, z nutami 
wiśni, róży oraz granatu, w smaku dobrze 
zbudowane, świeże i harmonijne, z przyjem-
nym finiszem.

Zalecenia Kulinarne: Idealnie kompo-
nuje się do przystawek na bazie owoców 
morza i warzyw, z grillowanymi rybami, 
a także z serami.

„I Traturi” 
Primitivo Puglia
czerwone półwytrawne

Kraj: Włochy 
Region: Apulia 
Apelacja: Puglia IGT
Winogrona: Primitivo 
Alkohol: 13,5%

Charakterystyka Wina: Nazwa szczepu 
Primitivo wywodzi się z łaciny, od słowa 
„primativus” i oznacza „wcześnie dojrze-
wający”.  Jego charakterystyczną cechą 
jest smak, który spełnia oczekiwania osób 
o zróżnicowanych gustach i upodoba-
niach. Dzięki pieczołowicie wyselekcjono-
wanym winogronom oraz odpowiednie-
mu okresowi dojrzewania, uzyskuje się 
mocno skoncentrowane wina o pięknej, 
ciemnej barwie. Wino to posiada głęboki 
rubinowy kolor z refleksami fioletu. Inten-
sywny aromat z nutami wiśni, śliwek 
i przypraw, takich jak rozmaryn i wanilia, 
na podniebieniu jest pełne, wyważone 
i łatwe do picia.

Zalecenia Kulinarne: Najlepiej smakuje 
z czerwonym mięsem i dojrzałymi serami.

100 ml 10 zł
150 ml 15 zł

75 cl      59 zł

100 ml 10 zł
150 ml 15 zł

75 cl      59 zł

100 ml 10 zł
150 ml 15 zł

75 cl      59 zł



Wina musujące

Casabianca Spumanti
Moscato Spumante Dolce
białe  słodkie

Kraj: Włochy 
Region: Veneto 
Apelacja: Treviso D.O.C.
Winogrona: Muskat 
Alkohol: 6,5%

Historia Producenta: Producent tego wina, czyli Azienda 
Agricola „Casa Bianca”, posiada olbrzymią tradycję w tworzeniu 
win musujących. Pierwsze winorośle zostały posadzone w 1906 
roku w słonecznej dolinie gór Montello. Nazwa posiadłości, 
a także wina, wzięła się od wspaniałego białego budynku położo-
nego na najwyższym wzgórzu nieruchomości, niesamowitego 
miejsca, z którego rozpościera się widok na wszystkie winnice.

Charakterystyka Wina: Słodkie, delikatne wino stworzono ze 
szczepu muscat, znanego z intensywności i bogactwa zapachów. 
Wino ma przejrzysto-perłową barwę, z niedużymi bąbelkami 
widocznymi w kieliszku. Przykuwa uwagę mocnymi aroma-  
tami dojrzałych owoców. Na podniebieniu równowaga słodyczy 
i rześkości, będąc wyborem bardzo orzeźwiającym i świeżym.

Zalecenia Kulinarne: Wino to jest doskonałym wyborem na 
aperitif, ale także idealnym towarzystwem dla deserów bądź 
słodkich tart z owocami.

75 cl 55 zł      

Casabianca Spumanti
Prosecco Spumante Extra Dry
białe  wytrawne

Kraj: Włochy 
Region: Veneto 
Apelacja: Treviso D.O.C.
Winogrona: Prosecco (Glera) 
Alkohol: 11%

Historia Producenta: Producent tego wina, czyli Azienda 
Agricola „Casa Bianca”, posiada olbrzymią tradycję w tworzeniu 
win musujących. Pierwsze winorośle zostały posadzone w 1906 
roku w słonecznej dolinie gór Montello. Nazwa posiadłości, 
a także wina, wzięła się od wspaniałego białego budynku położo-
nego na najwyższym wzgórzu nieruchomości, niesamowitego 
miejsca, z którego rozpościera się widok na wszystkie winnice.

Charakterystyka Wina: Olbrzymia popularność win Prosecco 
związana jest z radosnymi bąbelkami, prostotą i świeżością 
doskonale zrównoważoną ze słodkością. Kategoria słodyczy 
extra dry określa wino półwytrawne. Prosecco z winiarni 
CasaBianca jest przedstawicielem bardzo wysokiej klasy tego 
typu win. Jest to Prosecco o lśniącym słomkowym kolorze 
z intensywnymi i delikatnymi bąbelkami, z pobudzającymi 
owocowymi aromatami, wśród których dominują jabłko, gruszka 
i delikatne aromaty cytrusów, które razem tworzą harmonijny 
i przyjemny bukiet.

Zalecenia Kulinarne: Idealne do picia solo, ale również znako-
mity wybór do przystawek, owoców morza i ryb.

75 cl 72 zł      

Desery Przystawki
Ryby

owocowe: 
jabłko, 
  gruszki, 
   cytryny

delikatne bąbelki
słodkie  

dojrzałe owoce    
orzeźwiające    

swieże     

wytrawne
wysokiej klasy 

intensywne bąbelki    

 



Bodegas Muga
Cava „Conde de Haro” Brut
białe  wytrawne

Kraj: Hiszpania 
Region: Rioja 
Apelacja: Rioja D.O.Ca
Winogrona: Viura, Malvasia 
Alkohol: 12,5%

Historia Producenta: Hiszpański dom winiarski Muga to wręcz 
legenda w najbardziej znanym winiarskim regionie Rioja. Rodzi-
na Muga związana jest z produkcją win w Rioja od XVII w. 
W 1932 r. Isaac Muga założył winiarnię, która z czasem dołączyła 
do najlepszych w okolicy. Bodegas Muga jest wierna stuletnim 
tradycjom w uprawie winorośli i wytwarzaniu wina. Jako jedyna 
w Hiszpanii stosuje dąb w całym procesie produkcji, począwszy 
od fermentacji. Bodega zatrudnia własnych bednarzy i importuje 
dąb bezpośrednio z Francji, Ameryki, Węgier i Rosji. Obecnie 
jest to jeden z najbardziej prestiżowych domów winiarskich 
w Hiszpanii.

Charakterystyka Wina: Szlachetna, wytrawna Cava na bazie 
szczepów Viura (90%) i Malvasia (10%), tworzona jest metodą 
tradycyjną (szampańską). Efektem jest wino o jasnożółtym 
kolorze, z zielonkawymi refleksami. Posiada aromaty cierpkich 
owoców oraz kwiatów. W tle pojawiają się przyjemne zapachy 
miodu i wanilii. Słodkawe, lecz jednocześnie pełne i świeże, 
dzięki wyraźnej owocowej kwasowości. Nuty owocowe pozostają 
w ustach przez dłuższą chwilę, wraz z dominującym posmakiem 
przypraw.

Zalecenia Kulinarne: Idealnie komponuje się z przekąskami 
o intensywnym smaku, warzywnymi sałatkami, owocami morza 
i grillowanymi rybami.

75 cl 112 zł      

Juvé y Camps
Cava Rose Brut
różowe wytrawne

Kraj: Hiszpania 
Region: Katalonia 
Apelacja: Cava D.O.
Winogrona: Pinot Noir 
Alkohol: 12%

Historia Producenta: Historia Juve y Camps rozpoczęła się 
ponad 200 lat temu, w 1796 roku, kiedy to Joan Juve Mir położył 
podwaliny pod przyszłą potęgę firmy. Jego dzieło kontynuowane 
było przez następne pokolenia. W latach 20-tych XX wieku Joan 
Juve Baques, kolejny właściciel firmy, ożenił się z Teresą Camps 
Ferrer i niedługo potem wypuścili na rynek pierwsze wino pod 
wspólną marką Juve y Camps. Obecnie ten niezbyt wielki, lecz 
znakomity jakościowo dom winiarski prowadzi Josep Juve 
Raventos, który, podobnie jak jego przodkowie, dba o zachowa-
nie fantastycznego smaku swoich produktów.

Charakterystyka Wina: Różowa, wytrawna Cava pochodzi 
z najbardziej znanej z tego wina apelacji Penedes w Katalonii. Ta 
Cava ma piękny blado różowy kolor. Wiele łańcuchów drobnych 
bąbelków tworzy w kieliszku żywy spektakl. Ma delikatny, ale 
intensywny zapach. Możemy w nim odnaleźć czyste nuty wiśni 
oraz truskawek, otoczone dotykiem miodu, tostów oraz kwieci-
stych wspomnień. Nietypowy zapach, w którym świeżość spoty-
ka się z typowo winnymi aromatami. Bogaty i żywy smak. Bardzo 
bogate w smaku bez zbędnej agresywności.

Zalecenia Kulinarne: Najlepsze do przystawek, ryb, świeżych 
serów oraz makaronów.

75 cl 136 zł      

Wina musujące

Przystawki
Ryby
Sery

Makarony

Sałatki
Ryby

cierpkie owoce, kwiaty
miód wanilia  

słodkawe    
wiśnia

truskawka 
miód 

świeże 



Zenato
Pinot Grigio delle Venezie
białe  wytrawne

Kraj: Włochy 
Region: Veneto 
Apelacja: Veneto I.G.P.
Winogrona: Pinot Grigio 
Alkohol: 12,5%

Historia Producenta: Winnice Zenato usytuowane są w San 
Benedetto di Lugana, w pobliżu jeziora Garda, w regionie 
Veneto. Winorośl uprawiano na tych terenach już w czasach 
rzymskich, a dziś wina z tego regionu należą do najpopularniej-
szych i najchętniej kupowanych win włoskich. Utworzona 
w latach 60-tych Azienda Vitivinicola Zenato to firma rodzinna, 
a dla jej założyciela, Sergio Zenato, produkcja wina była prawdzi-
wą pasją. Stąd też wyjątkowa dbałość o jakość produktów 
i wizerunek firmy. Nowoczesna technologia nie zniszczyła 
dawnej, winiarskiej kultury, tak pieczołowicie pielęgnowanej 
przez zamieszkujących niegdyś te tereny benedyktyńskich 
mnichów. Owoce zbierane są ręcznie, najczęściej na początku 
września. Po delikatnym wyciśnięciu winogron, fermentacja 
i starzenie odbywają się w kadziach ze stali nierdzewnej.

Charakterystyka Wina: Wino świeże, lekkie i orzeźwiające 
o przyjemnym, cytrusowym posmaku. Produkowane w 100% 
z cenionego szczepu Pinot Grigio. Posiada bladożółty kolor 
z zielonkawymi refleksami, delikatny, kwiatowo-owocowy 
bukiet, w którym dominują nuty ananasa i jabłka.

Zalecenia Kulinarne: Wino to będzie doskonałym towarzy-
stwem dla zimnych przystawek, zup i dań rybnych.

75 cl 60 zł

Sant'Antonio
„Scaia” Bianco
białe  wytrawne

Kraj: Włochy 
Region: Veneto 
Apelacja: Veneto I.G.P.
Winogrona: G arganega, Chardonnay 
Alkohol: 12,5%

Historia Producenta: Historia domu winiarskiego Tenuta Sant' 
Antonio to historia czterech braci: Armando, Tiziano, Paolo 
i Massimo Castagnedi, i ich marzeń, które powstały wśród winnic 
ojca w samym sercu apelacji Valpolicella. W 1989 roku zdecydowa-
li się spełnić te marzenia i zakupić nieruchomość w Monti Garbi, 
kładąc podwaliny pod to, co stało się obecnie znanym na całym 
świecie domem winiarskim, tworzącym doskonałe wina z winnic, 
zajmujących ponad 100 ha. Od ponad 25 lat tworzy się tu wina 
o bardzo wysokiej jakości, skupiając się zwłaszcza na naturalnej 
produkcji z poszanowaniem naturalnej równowagi.

Charakterystyka Wina: Wino „Scaia” to wyjątkowo ciekawy 
kupaż szczepów Garganega (55%) i Chardonnay (45%). Wino 
o bladym słomkowym kolorze z zielonkawymi przebłyskami, 
wyróżnia się niebywałym aromatem. Wyraźne nuty akacji i jaśmi-
nu z mocnym bukietem owoców cytrusowych, takich jak grej- 
pfrut, pomarańcza i ananas. Wyczuwalne również jabłko, gruszka, 
mango oraz banan. Bogactwo i pełnia tych aromatów sprawia, że 
wino na długo pozostaje w pamięci. Jest ono dość mocne, świeże 
i bardzo przyjemne, ale przy tym konkretne i skoncentrowane, 
o idealnie zbalansowanej kwasowości.

Zalecenia Kulinarne: Idealne zarówno do przystawek na bazie 
ryb i warzyw, jak i dań głównych na bazie warzyw, drobiu lub ryb.

75 cl 72 zł

Wina białe

Zupy
Przystawki

Ryby

Ryby
Warzywa

Drób

lekkie
orzeźwiajace

cytrusowe:
ananas, jabłko

dobry aromat 
jaśmin 

nuty cytrusów:
grejpfrut,

pomarańcza,
ananas mango,



Cantine Mezzacorona
„Tolloy” Gewürztraminer
białe  wytrawne

Kraj: Włochy 
Region: Südtirol 
Apelacja: Alto Adige D.O.C.
Winogrona: Gewürztraminer 
Alkohol: 13,5%

Historia Producenta: „Ziemia między górami”, jak kiedyś nazywa-
no Południowy Tyrol, jest jednym z najbardziej kolorowych 
krajobrazów Europy. Wzgórza otaczające miasto Salorno pokryte są 
bujnymi winnicami dzięki obecności Alp, które chronią ten region 
przed zimnymi wiatrami z północy. Unikalny skład gleby, suchy 
klimat i duża ilość dni z łagodnymi temperaturami, zapewniają 
idealne warunki dojrzewania winogron. W przeszłości Salorno było 
miejscem spotkań kultur północy i południa. Z uwagi na dużą liczbę 
podróżujących osób, zaczęły powstawać tu różnego rodzaju zajazdy. 
Właścicielem najbardziej znanego zajazdu na początku XVIII wieku 
był Johann Tolloy i to od jego nazwiska wzięło nazwę to wino, 
powstałe przy współpracy winiarni Mezzacorona i la Cantina di 
Salorno. Właśnie w regionie Południowego Tyrolu powstają najlep-
sze gewurztraminery.

Charakterystyka Wina: Jest to wino o słomkowym kolorze, 
przeplatanym złotymi refleksami. Bardzo aromatyczne o charakte-
rystycznych, lekko pikantnych nutach dojrzałych owoców. Wyróżnić 
można aromaty liczi, grejpfruta, przejrzałej cytryny, brzoskwini, 
mango i melona. Delikatnie wybijają się aromaty kwiatowe - kwiaty 
drzew owocowych, płatków róży. W smaku wytrawne, harmonijne, 
złożone i bardzo eleganckie.

Zalecenia Kulinarne: Wino to będzie idealnym uzupełnieniem do 
dań z ryb i potrawek z kurczaka, zawierających korzenne dodatki czy 
ziołowe sosy.

75 cl 85 zł

Castello Banfi
„Fumaio” Sauvignon Blanc/Chardonnay
białe  wytrawne

Kraj: Włochy 
Region: Toskania 
Apelacja: Toscana I.G.P.
Winogrona: Sauvignon Blanc, Chardonnay 
Alkohol: 13%

Historia Producenta: Castello Banfi jest rodzinną winia- 
rnią zlokalizowaną w malowniczych okolicach Montalcino. Od 
momentu powstania (1978 r.) kieruje się filozofią łączenia tradycji 
z innowacją. O wizerunek firmy dba trzecie pokolenie rodziny 
Mariani - James i jego kuzynka Cristina May. Siedziba Castello 
Banfi mieści się w zrekonstruowanym XII-wiecznym zamku, 
w którym znajdują się luksusowy hotel, muzeum szkła i dwie 
restauracje. W zamku można również kupić wino, oliwę z oliwek, 
ocet balsamiczny oraz specjały lokalnej kuchni. W skład posiadło-
ści wchodzą pojedyncze winnice o łącznej powierzchni niespełna 
2 900 ha. Misją firmy jest produkcja win najwyższej jakości.

Charakterystyka Wina: Wino „FUMAIO” to kupaż szczepów 
Sauvignon Blanc (50%) i Chardonnay (50%). Szczepami tymi 
obsadzone są wzgórza w południowej części Toskanii, zaś gleba na 
tym terenie jest wapienna i dobrze odwodniona, co pozwala to 
tworzyć wina najwyższej jakości. Wino „FUMAIO” jest łatwe 
w piciu, pełne, harmonijne, lekko kwaskowe, o przyjemnym, 
niezwykle owocowym bukiecie, w którym można doszukać się 
cytrusów, moreli i liści pomidora. Trwałe na podniebieniu.

Zalecenia Kulinarne: Wino jest doskonałym towarzyszem 
całego posiłku, w szczególności pierwszych dań i potraw ze 
świeżych ryb.

75 cl 66 zł      

Wina białe

Ryby
Kurczak Ryby

pikantne

liczi, grejpfrut, 
cytryna, brzoskwinia 

kwiaty drzew 
owocowych

płatki róży

Toskania

lekko kwaskowe
morele, cytrusy

liść pomidora

bardzo dobre



Les Jamelles
Muscat Sec
białe  wytrawne

Kraj: Francja 
Region: Langwedocja 
Apelacja: Pays d’Oc
Winogrona: Muscat 
Alkohol: 12%

Historia Producenta: Nazwa powstałej w 1991 r. marki Les 
Jamelles, pochodzi od małej miejscowości na południu Francji. 
Produkcją win zajmuje się dwoje enologów pochodzących 
z Burgundii – Catherine i Laurent Delaunay, których rodziny 
wytwarzały wino od czterech pokoleń. Doświadczenie zdobyli 
w Kalifornii, ale zakochali się w położonej na południu Francji 
Langwedocji, której różnorodność terroir daje wyjątkowe możli-
wości. Catherine Delaunay jest jedną z niewielu kobiet enolo-
gów. W ciągu roku, w szczególności podczas zbiorów, przemierza 
region odwiedzając współpracujących z nią hodowców winoro-
śli, nadzorując procesy winifikacji, starzenia i kupażowania win. 
Produkcja win odbywa się zawsze w pobliżu winnic, z użyciem 
najnowszych technologii.

Charakterystyka Wina: Nazwa szczepu Muscat pochodzi od 
perskiego słowa „silnie pachnący”, jest to bowiem najbardziej 
aromatyczny szczep świata. Muscat Sec to wytrawna wersja wina 
na bazie tego szczepu. Posiada on piękną jasnozłotą barwę. 
Wino jest bogate i bardzo aromatyczne, pełne owocowych (świe-
ża brzoskwinia) i kwiatowych niuansów (lawenda i róża). Dobrze 
zbalansowane w ustach, z nutą miodu na finiszu. Pomimo 
wysokiej intensywności, pozbawione jest ciężkości i odczucia 
goryczy.

Zalecenia Kulinarne: Muscat Sec sprawdzi się wybornie jako 
aperitif, ale będzie także doskonałym uzupełnieniem dań na 
bazie owoców morza.

75 cl 58 zł      

Les Jamelles
„Selection Speciale” Chardonnay/Viognier
białe  wytrawne

Kraj: Francja 
Region: Langwedocja 
Apelacja: Pays d’Oc
Winogrona: C hardonnay, Viognier 
Alkohol: 13%

Historia Producenta: Nazwa powstałej w 1991 r. marki Les 
Jamelles pochodzi od małej miejscowości na południu Francji. 
Produkcją win zajmuje się dwoje enologów pochodzących 
z Burgundii – Catherine i Laurent Delaunay, których rodziny 
wytwarzały wino od czterech pokoleń. Doświadczenie zdobyli 
w Kalifornii, ale zakochali się w położonej na południu Francji 
Langwedocji, której różnorodność terroir daje wyjątkowe możli-
wości. Catherine Delaunay jest jedną z niewielu kobiet enologów. 
W ciągu roku, w szczególności podczas zbiorów, przemierza region 
odwiedzając współpracujących z nią hodowców winorośli i nadzo-
rując procesy winifikacji, starzenia i kupażowania win. Produkcja 
win odbywa się zawsze w pobliżu winnic z użyciem najnowszych 
technologii.

Charakterystyka Wina: Stworzone z dojrzałych winorośli szcze-
pów Chardonnay oraz Viognier, uprawianych w położonej na 
południu Francji, malowniczej Langwedocji. Proces jego dojrze-
wania odbywa się częściowo w dębowych beczkach. Efektem jest 
wino o pięknym złotym kolorze z zielonymi refleksami. Oferuje 
ono maślane aromaty z wyczuwalnymi pralinami, jak również 
kandyzowanymi skórkami z cytryny i pomarańczy. Na podniebie-
niu bogate, bardzo długo utrzymujące się i okrągłe.

Zalecenia Kulinarne: Wino będzie doskonałym towarzystwem 
do przegrzebków, dań kuchni azjatyckiej, jak również białych mięs 
lub ryb.

75 cl 92 zł      
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Marques de Caceres
„Satinela” Blanco
białe  półsłodkie

Kraj: Hiszpania 
Region: Rioja 
Apelacja: Rioja D.O.Ca
Winogrona: Viura, Malvasia 
Alkohol: 11,5%

Historia Producenta: Od czasu powstania w 1970 roku, Bodega 
Marques de Caceres jest synonimem postępu i nowoczesności, 
połączonych z wiedzą i doświadczeniem, które wyróżniają ją na 
winiarskiej mapie Hiszpanii. Historia Marques de Caceres sięga lat 
sześćdziesiątych XX wieku, kiedy do Riojy przybył jej założyciel, 
Enrique Forner. Wiedzę i doświadczenie, nabyte głównie w Borde-
aux, w Haut-Medoc, postanowił wykorzystać w nieco zacofanej 
wówczas Hiszpanii. By stworzyć jak najlepsze warunki do produkcji 
i starzenia swych win, zaprosił do współpracy Emile Peynauda, 
jednego z najbardziej znanych francuskich enologów. Zakładając 
winiarnię Bodega Marques de Caceres, Forner i Peynaud zdecydo-
wali się odejść od klasycznego stylu Rioja. Zrezygnowali z beczek 
z amerykańskiego dębu i poszerzyli swą ofertę o wina białe i różowe. 
Co ciekawe, firma nigdy nie posiadała własnych winnic, skupując 
grona od okolicznych rolników. Enologowie z Marques de Caceres 
przez cały rok kontrolują uprawę oraz analizują grona już kilka 
tygodni przed rozpoczęciem zbiorów i, w zależności od stopnia ich 
dojrzałości, decydują o ich zbiorze.

Charakterystyka Wina: Wino „Satinela” to doskonały półsłodki 
kupaż na bazie szczepu Viura (95%) z niewielkim dodatkiem szczepu 
Malvasia (5%), z owoców z późnego zbioru, o wysokiej koncentracji 
smaku i aromatów. Złożony bukiet kwiatów i egzotycznych owoców, 
na podniebieniu pełny wachlarz owoców: od cytrusów po gruszkę, 
brzoskwinię i liczi. W smaku jedwabiste, świeże, z delikatną sło- 
dyczą i przyjemnym finiszem.

Zalecenia Kulinarne: Idealnie pasuje do lekkich deserów, a także 
jako aperitif.

75 cl 65 zł      

Bodegas Muga
Blanco Fermentado en Barrica
białe  półsłodkie

Kraj: Hiszpania 
Region: Rioja 
Apelacja: Rioja D.O.Ca
Winogrona: Viura 
Alkohol: 13%

Historia Producenta: Hiszpański dom winiarski Muga, to wręcz 
legenda w najbardziej znanym winiarskim regionie Rioja. Rodzina 
Muga związana jest z produkcją win w Rioja od XVII w. W 1932 r. 
Isaac Muga założył winiarnię, która z czasem dołączyła do najlep-
szych w okolicy. Bodegas Muga jest wierna stuletnim tradycjom 
w uprawie winorośli i wytwarzaniu wina. Jako jedyna w Hiszpanii 
stosuje dąb w całym procesie produkcji, począwszy od fermentacji. 
Bodega zatrudnia własnych bednarzy i importuje dąb bezpośred-
nio z Francji, Ameryki, Węgier i Rosji. Obecnie jest to jeden 
z najbardziej prestiżowych domów winiarskich w Hiszpanii.

Charakterystyka Wina: Wyjątkowa staranna selekcja powoduje, 
że tylko nieco ponad połowa winogron ze zbioru, tych najlepszej 
jakości, trafia do produkcji wina. Muga Blanco jest zrobiona 
głównie z odmiany Viura, która będąc odporną na zmiany pogody, 
daje konsekwentnie owoce dobrej jakości. Wino wolno fermentuje 
w nowych beczkach z francuskiego dębu, na delikatnych drożdżo-
wych osadach, ma słomkowo-żółty kolor. Aromat jest potężny, 
intensywny, z nutami ananasów, brzoskwiń i jabłek, które są 
świeże i mocno dojrzałe. W tle można wyczuć białe, kwitnące 
kwiaty i nuty miodu. W ustach wino jest jeszcze bardziej zaskaku-
jące. Pojawiają się jabłka, kwiaty i niemal doskonała równowaga 
pomiędzy słodyczą, goryczą i kwasowością, a więc smaki pieszczą-
ce zmysły.

Zalecenia Kulinarne: Wino to będzie doskonałym uzupełnie-
niem do ryb i dań o intensywnym smaku.

75 cl 80 zł     
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Zenato
Valpolicella Superiore
czerwone wytrawne

Kraj: Włochy 
Region: Veneto 
Apelacja: Valpolicella DOC
Winogrona: Corvina, Rondinella, Sangiovese 
Alkohol: 13,5%

Historia Producenta: Winnice Zenato usytuowane są w San 
Benedetto di Lugana, w pobliżu jeziora Garda, w regionie 
Veneto. Winorośl uprawiano na tych terenach już w czasach 
rzymskich, a dziś wina z tego regionu należą do najpopularniej-
szych i najchętniej kupowanych win włoskich. Utworzona 
w latach 60-tych Azienda Vitivinicola Zenato to firma rodzinna, 
a dla jej założyciela, Sergio Zenato, produkcja wina była prawdzi-
wą pasją. Stąd też wyjątkowa dbałość o jakość produktów 
i wizerunek firmy. Nowoczesna technologia nie zniszczyła 
dawnej, winiarskiej kultury, tak pieczołowicie pielęgnowanej 
przez zamieszkujących niegdyś te tereny benedyktyńskich 
mnichów. Owoce zbierane są ręcznie, w dziesięciu pierwszych 
dniach października. Po delikatnym wyciśnięciu winogron, 
fermentacja odbywa się w kadziach ze stali nierdzewnej, 
a starzenie w dębowych beczkach.

Charakterystyka Wina: Veneto to region słynący właśnie 
z produkcji czerwonych win Valpolicella. W winie tym znajdują 
się typowe dla regionu szczepy Corvina (80%), Rondinella (10%) 
oraz Sangiovese (10%). Valpolicella leżakuje przez cały rok 
w beczkach z dębu slawońskiego (50 hl), efektem jest subtelny, 
owocowy (czarna porzeczka, wiśnia) i migdałowy aromat, 
z wyraźnymi fiołkowymi nutami, zaś na podniebieniu wino jest 
aksamitne, o złożonej strukturze.

Zalecenia Kulinarne: Valpolicella Superiore będzie doskona-
łym wyborem do pieczonego lub grillowanego białego mięsa, 
pieczeni lub makaronów.

75 cl 75 zł      

Cantina Mezzacorona
„Tolloy” Merlot
czerwone wytrawne

Kraj: Włochy 
Region: Südtirol 
Apelacja: Alto Adige D.O.C.
Winogrona: Merlot 
Alkohol: 13%

Historia Producenta: „Ziemia między górami", jak kiedyś 
nazywano Południowy Tyrol, jest jednym z najbardziej koloro-
wych krajobrazów Europy. Wzgórza otaczające miasto Salorno 
pokryte są bujnymi winnicami dzięki obecności Alp, które chronią 
ten region przed zimnymi wiatrami z północy. Unikalny skład 
gleby, suchy klimat i duża ilość dni z łagodnymi temperaturami 
zapewniają idealne warunki dojrzewania winogron. W przeszłości 
Salorno było miejscem spotkań kultur północy i południa. Z uwagi 
na dużą liczbę podróżujących osób, zaczęły powstawać tu różnego 
rodzaju zajazdy. Właścicielem najbardziej znanego zajazdu na 
początku XVIII wieku był Johann Tolloy i to od jego nazwiska 
wzięło nazwę wino powstałe przy współpracy winiarni Mezzaco-
rona i la Cantina di Salorno.

Charakterystyka Wina: Szczep Merlot wywodzi się prawdopo-
dobnie z rejonu Bordeaux. Uprawiano go już na sporą skalę 
w XVIII wieku. Jego nazwa pochodzi od starofrancuskiego zdrob-
nienia słowa merle – kos (Turdus merula), prawdopodobnie ze 
względu na czarnoniebieski odcień owoców. Merlot Tolloy to 
wino przechowywane w beczce przez 10 miesięcy. Wino posiada 
rubinowoczerwony kolor, w zapachu charakteryzuje się mocnym 
i czystym aromatem owoców takich jak jagoda, jeżyna, wiśnia czy 
śliwka. Możemy w nich też znaleźć nutę kwiatową, a w szczegól-
ności zapach fiołka. Smak Merlota jest lubiany przez amatorów, 
ale doceniany również przez koneserów wina. Jest on łagodny, 
aksamitny, charakteryzuje się niską kwasowością i dzięki stosun-
kowo cienkiej skórce winogron również małą zawartością tanin.

Zalecenia Kulinarne: Wino świetnie współgra zarówno z jagnię-
ciną i wołowiną, jak i z potrawami z kurczaka.

75 cl 62 zł      
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Castello Banfi
„Col di Sasso” Sangiovese/Cabernet 
Sauvignon
czerwone wytrawne

Kraj: Włochy 
Region: Toskania 
Apelacja: Toscana I.G.P.
Winogrona: Cabernet Sauvignon, Sangiovese 
Alkohol: 12,5%

Historia Producenta: Castello Banfi jest rodzinną winiarnią, 
zlokalizowaną w malowniczych okolicach Montalcino. Od 
momentu powstania (1978 r.) kieruje się filozofią łączenia trady-
cji z innowacją. O wizerunek firmy dba trzecie pokolenie rodziny 
Mariani - James i jego kuzynka Cristina May. Siedziba Castello 
Banfi mieści się w zrekonstruowanym XII-wiecznym zamku, 
w którym znajdują się luksusowy hotel, muzeum szkła i dwie 
restauracje. W zamku można również kupić wino, oliwę z oliwek, 
ocet balsamiczny oraz specjały lokalnej kuchni. W skład posia-
dłości wchodzą pojedyncze winnice o łącznej powierzchni 
niespełna 2 900 ha. Misją firmy jest produkcja win najwyższej 
jakości.

Charakterystyka Wina: Cabernet Sauvignon jest obecnie jedną 
z najbardziej uznanych odmian winorośli, Sangiovese natomiast 
to szczep będący niekwestionowanym królem w Toskanii. Wino 
„COL DI SASSO” to kupaż tych dwóch wielkich szczepów. Jest to 
wino o rubinowej, intensywnej sukni z delikatnymi fioletowymi 
refleksami. W zapachu eleganckie, z wyraźnymi aromatami 
owoców wiśni oraz nutą przypraw. Na podniebieniu pełne 
i łagodne z miękkimi taninami, dobrze zbalansowane i bardzo 
owocowe.

Zalecenia Kulinarne: Idealny połączenie do grillowanych mięs 
oraz delikatnych dań.

75 cl 66 zł 

Cantine San Marzano
„60 Sessantani” Primitivo di Manduria
czerwone wytrawne

Kraj: Włochy 
Region: Apulia 
Apelacja: Puglia IGT
Winogrona: Primitivo 
Alkohol: 14,5%

Historia Producenta: Historia domu winiarskiego „Cantine San 
Marzano” zaczyna się w 1962 roku. Wtedy to 19 plantatorów winorośli, 
których rodziny przez pokolenia prowadziły swoje winnice w regionie 
Apulii, postanowiło połączyć swoje siły w celu produkcji doskonałych 
win z autochtonicznych szczepów Apulii. Wina Cantine San Marzano 
bardzo szybko odniosły wielki sukces, zarówno we Włoszech, jak 
i całym świecie. Dzięki filozofii silnie łączącej tradycyjne metody 
uprawy ziemi z nowoczesną technologią, wina tu produkowane 
spełniają wszelkie standardy najlepszych win jakościowych. Obecnie 
wina z domu winiarskiego Cantine San Marzano eksportowane są do 
ponad 60 krajów. Wina te to nie tylko doskonała jakość, wyróżniają się 
również niezwykłą estetyką butelki i etykiety. Winnica zatrudnia 
w tym celu topowych włoskich grafików i artystów.

Charakterystyka Wina: Klimat w regionie Apulii charakteryzuje się 
wysokimi temperaturami oraz niską sumą opadów przez cały rok. Te 
czynniki mają pozytywny wpływ na jakość winogron. Okres zbiorów 
rozpoczyna się w drugiej połowie września, winogrona zbierane są 
ręcznie w zaawansowanym stanie dojrzewania. Starzenie odbywa się 
w dębowych francuskich i amerykańskich beczkach przez okres 12 
miesięcy. Efektem jest niesamowite wino o intensywnym rubinowym 
kolorze, niezwykłym, bardzo złożonym, głównie wiśniowym, lekko 
pikantnym aromacie z nutą tytoniu. W smaku dobrze zbudowane, 
o miękkich wyczuwalnych taninach oraz z wykończeniem o smaku 
kawy, kakao i wanilii. Jest niezwykle bogate, pełne w swoim smaku 
i bukiecie, potrafi zachwycić nawet najbardziej wymagające podnie-
bienia.

Zalecenia Kulinarne: Najlepiej smakuję z czerwonym mięsem, 
dziczyzną oraz pikantnymi daniami.

75 cl 175 zł 
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Les Jamelles
Pinot Noir
czerwone wytrawne

Kraj: Francja 
Region: Langwedocja 
Apelacja: Pays d’Oc
Winogrona: Pinot Noir 
Alkohol: 12,5%

Historia Producenta: Nazwa powstałej w 1991 r. marki Les Jamel-
les pochodzi od małej miejscowości na południu Francji. Produkcją 
win zajmuje się dwoje enologów pochodzących z Burgundii – Cathe-
rine i Laurent Delaunay, których rodziny wytwarzały wino od 
czterech pokoleń. Doświadczenie zdobyli w Kalifornii, ale zakochali 
się w położonej na południu Francji Langwedocji, której różnorod-
ność terroir daje wyjątkowe możliwości. Catherine Delaunay jest 
jedną z niewielu kobiet enologów. W ciągu roku, w szczególności 
podczas zbiorów, przemierza region odwiedzając współpracujących 
z nią hodowców winorośli i nadzorując procesy winifikacji, starzenia 
i kupażowania win. Produkcja win odbywa się zawsze w pobliżu 
winnic z użyciem najnowszych technologii.

Charakterystyka Wina: Pinot Noir jest jedną z najtrudniejszych 
odmian do uprawy i winifikacji. Pinot Noir niezwykle plastycznie 
odzwierciedla charakter terroir, w którym rośnie. W winiarni Les 
Jamelles winoroślami szczepu Pinot Noir obsadzono jedynie jedno 
wzgórze, gdzie warunki do jego uprawy są optymalne. Czwarta część 
wina dojrzewa w dębowych beczkach przez 6-9 miesięcy. Wino 
charakteryzuje się ciemną suknią z rubinowym odcieniem, posiada 
zapach czerwonych i ciemnych owoców (jeżyna, czarna porzeczka, 
wiśnia) z kwiatową nutą i delikatnym akcentem wanilii i drewna. 
W smaku jest złożone, bogate, długie i tłuste na podniebieniu, 
posiada miękkie, dobrze zintegrowane taniny. W przeciwieństwie 
do wielu Pinot Noir z południa Francji, wino to nie jest ciężkie ani 
przejrzałe.

Zalecenia Kulinarne: Idealnym połączeniem do tego wina będą 
wędliny, białe mięsa i łagodne sery.

75 cl 59 zł     

Les Jamelles
”Selection Especiale” Cabernet/Merlot
czerwone wytrawne

Kraj: Francja 
Region: Langwedocja 
Apelacja: Pays d’Oc
Winogrona: Cabernet Sauvignon, Merlot 
Alkohol: 13%

Historia Producenta: Nazwa powstałej w 1991 r. marki Les 
Jamelles pochodzi od małej miejscowości na południu Francji. 
Produkcją win zajmuje się dwoje enologów pochodzących 
z Burgundii – Catherine i Laurent Delaunay, których rodziny 
wytwarzały wino od czterech pokoleń. Doświadczenie zdobyli 
w Kalifornii, ale zakochali się w położonej na południu Francji 
Langwedocji, której różnorodność terroir daje wyjątkowe możli-
wości. Catherine Delaunay jest jedną z niewielu kobiet enologów. 
W ciągu roku w szczególności podczas zbiorów, przemierza 
region odwiedzając współpracujących z nią hodowców winorośli 
i nadzorując procesy winifikacji, starzenia i kupażowania win. 
Produkcja win odbywa się zawsze w pobliżu winnic z użyciem 
najnowszych technologii.

Charakterystyka Wina: Klasyczny bordoski kupaż szczepów 
Cabernet Sauvignon (73%) i Merlot (27%), takie połączenie 
idealnie uwydatnia najlepsze cechy obu szczepów. W gorącym 
klimacie Langwedocji winogrona te osiągają znakomitą dojrza-
łość, dając wino o pięknym intensywnym wiśniowym kolorze. 
Leżakuje 10 miesięcy w dębowych beczkach, wydobywając złożo-
ne i bardzo intensywne aromaty czarnej porzeczki i papryki, 
wzmocnione przez nuty pieprzu i kawy. W smaku jest bogate, 
pełne, o znakomitej strukturze wzbogaconej jedwabistymi tanina-
mi oraz długo wyczuwalnym finiszem.

Zalecenia Kulinarne: Idealne kulinarne połączenie tego wina to 
pieczone mięsa, drób oraz sery.

75 cl 92zł      
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Marques de Caceres
Crianza
czerwone wytrawne

Kraj: Hiszpania 
Region: Rioja 
Apelacja: Rioja DOCa
Winogrona: Tempranillo 
Alkohol: 13%

Historia Producenta: Od czasu powstania w 1970 roku, Bodega 
Marques de Caceres jest synonimem postępu i nowoczesności, 
połączonych z wiedzą i doświadczeniem, które wyróżniają ją na 
winiarskiej mapie Hiszpanii. Historia Marques de Caceres sięga lat 
sześćdziesiątych XX wieku, kiedy do Riojy przybył jej założyciel, 
Enrique Forner. Wiedzę i doświadczenie, nabyte głównie w Borde-
aux, w Haut-Medoc, postanowił wykorzystać w nieco zacofanej 
wówczas Hiszpanii. By stworzyć jak najlepsze warunki do produkcji 
i starzenia swych win, zaprosił do współpracy Emile Peynauda, 
jednego z najbardziej znanych francuskich enologów. Bodega 
Marques de Caceres znajduje się w miejscowości Cenicero, 20 km od 
Logrono w Rioja Alta. Ciężkie, żyzne gleby, duży wpływ Atlantyku 
oraz charakterystyczne dla tego miejsca niskie krzewy sprawiają, iż 
powstają tam dość mocne, ciemne i, co wyróżnia zwłaszcza Cenice-
ro, zrównoważone wina. To co zwraca szczególną uwagę w siedzibie 
Marques de Caceres to olbrzymie piwnice, w których dojrzewa wino. 
Wyposażone w 40 tys. dębowych beczek i około 10 milionów butelek 
zapewniają odpowiednie warunki maturacji trunków.

Charakterystyka Wina: Region Rioja, duma hiszpańskiego winiar-
stwa, jest jednym z najbardziej znanych regionów winiarskich, 
właśnie tu powstają świetne czerwone wina. Marques de Caceres 
Crianza to kupaż: 85% Tempranillo, 15% Garnacha Tinta i Graciano. 
Wino leżakuje 12 miesięcy w beczkach i co najmniej 14 miesięcy 
w butelce. W zapachu wyrazisty bukiet z nutami malin, czarnych 
jagód i wiśni oraz przypraw i wanilii, na podniebieniu ujmująco 
owocowe, z dobrą strukturą, skoncentrowanym smakiem i mięsisty-
mi taninami. W pełni zachowuje charakter najwyższej jakości gron 
użytych do jego produkcji.

Zalecenia Kulinarne: Polecane do kuchni śródziemnomorskiej, 
dań smażonych oraz serów.

75 cl 85 zł

Bodegas Muga
Reserva „Seleccion Especial”
czerwone wytrawne

Kraj: Hiszpania 
Region: Rioja 
Apelacja: Rioja DOCa
Winogrona: Tempranillo, Garnacha, Mazuelo, Graciano 
Alkohol: 14%

Historia Producenta: Hiszpański dom winiarski Muga, to wręcz 
legenda w najbardziej znanym regionie Rioja. Rodzina Muga 
związana jest z produkcją win w Rioja od XVII w. W 1932 r. Isaac 
Muga założył winiarnię, który z czasem dołączyła do najlepszych 
w regionie. Bodegas Muga jest wierna stuletnim tradycjom 
w uprawie winorośli i wytwarzaniu wina. Jako jedyna w Hiszpanii 
stosuje dąb w całym procesie produkcji, począwszy od fermentacji. 
Bodega zatrudnia własnych bednarzy i importuje dąb bezpośred-
nio z Francji, Ameryki, Węgier i Rosji. Obecnie jest to jeden 
z najbardziej prestiżowych domów winiarskich w Hiszpanii.

Charakterystyka Wina: Absolutny klasyk z regionu Rioja 
o odnowionym wizerunku i charakterze zgodnym z wymaganiami 
współczesnego konesera. Kupaż 70% Tempranillo, 20% Garnacha, 
10% Mazuelo i Graciano stworzony z wyselekcjonowanych, 
najlepszych gron pochodzących z najlepszych parceli. Dojrzewa 6 
miesięcy w dębowych kadziach, 30 miesięcy w dębowych 
beczkach, zrobionych we własnym zakładzie bednarskim. Przed 
butelkowaniem jest klarowane przy pomocy białek kurzych jaj. Po 
zabutelkowaniu dojrzewa w piwnicy przez kolejne 12 miesięcy. 
Emanuje elegancją. Wino ma głęboki, purpurowy kolor. Posiada 
bogaty aromat przypraw, dębu, z towarzyszącymi czerwonymi 
i ciemnymi dojrzałymi owocami. Jednak dopiero na podniebieniu 
pokazuje swoje prawdziwe atuty: cudownie owocowy charakter, 
jedwabiste taniny, zrównoważoną kwasowość i niekończące się 
mineralne niuanse.

Zalecenia Kulinarne: Idealne do dziczyzny, duszonego lub 
grillowanego mięsa, pieczeni czy wędlin.

75 cl 185 zł

Wina czerwone

Dania
smażone
Kuchnia

śródziemnomorska
Sery

Dziczyzna
Grilowane

mięso
Wędliny

maliny,
czarne jagody,

wiśnie,
wanilia

purpurowy
kolor, 

aromat
przypraw

dębu

leżakuje 
   12 miesięcy
     w dębowych 
     beczkach,
    14 miesięcy
    w butelce 



Karta win przygotowana przez specjalistyczną firmę winiarską

Wielkie Wina Polska Sp. z o.o. Sp. k. będącą bezpośrednim 

reprezentantem wielu prestiżowych 

domów winiarskich z całego świata.

Winomarket & Winebar 

ul. Św. Antoniego 8 

Swadzim 

www.wielkiewina.pl


