Wina
z importu własnego,
starannie wyselekcjonowane
przez sommeliera
restauracji
Focaccia Ristorante.

Wina z naszej Karty
dostępne są również
w sprzedaży na wynos,
ze zniżką 30%.

WINA MUSUJĄCE I SZAMPANY

125 ml

750 ml

białe
wytrawne

16,00

60,00

białe
wytrawne

–

190,00

różowe
wytrawne

–

290,00

PROSECCO DOC DI MARIA
WŁOCHY

Wino lekkie, musujące o jasno
słomkowej barwie i zbilansowanej
kwasowości. Wyczuwalne nuty cytrusowe
i kwiatowe. Doskonałe jako aperitif
i dodatek do dań kuchni włoskiej.

CHAMPAGNE DIDIER CHOPIN BRUT
FRANCJA

Wino pełne o wyraźnym aromacie
białych owoców, z nutami konfiturowymi.
Dobrze zbalansowane, ciekawe,
z przyjemnym długim finiszem.
Doskonałe jako aperitif.

CHAMPAGNE NOMINE-RENARD
BRUT ROSE
FRANCJA

Wino eleganckie, świeże, subtelnie
owocowe, o aromatach różowego
grapefruita i poziomek. Champagne
ten doskonale sprawdza się jako
aperitif oraz uzupełnienie dań dań
z ryb i owoców morza.

WINA BIAŁE

125 ml

750 ml

wytrawne

14,00

65,00

wytrawne

13,00

55,00

wytrawne

15,00

85,00

wytrawne

18,00

95,00

BIANCHELLO DEL METAURO ‘LA
RIPE’, ROBERTO LUCARELLI
MARCHE, WŁOCHY

Wino świeże, przyjemne w smaku,
z długim balsamicznym finiszem, o jasno
słomkowożółtej barwie z zielonymi
refleksami. Wyczuwalne kwiatowe
aromaty, pikantność i nuty gruszkowe.
Wino pasuje do białego mięsa
i owoców morza.

BIANCHELLO DEL METAURO
‘BIANCHELLO’, ROBERTO LUCARELLI
MARCHE, WŁOCHY

Wino świeże, dostępne, o przyjemnej
zbilansowanej kwasowości. Dominuje
zapach zielonego jabłka i cytrusów.
Idealne jako aperitif.

L’UETTA FIANO, MASCA DEL TACCO
PUGLIA, WŁOCHY

Wino ciekawe, złożone, o słomkowej
barwie. Świeże, przyjemne z lekką
kwasowością i pełnym długim finiszem.
Krągłe, pełne, owocowe, z nutami
kwiatowymi. Wino to doskonale komponuje
się z tłustymi serami i białym mięsem.

SAUVIGNON BLANC, BABICH
MARLBOROUGH, NOWA ZELANDIA

Wino świeże, o przyjemnej kwasowości.
Ożywcze, o aramatach owoców
tropikalnych z nutami agrestu.
Wino idealnie sprawdza się jako
dodatek do sałat i owoców morza.

WINA BIAŁE

125 ml

750 ml

RIESLING, FAMILY ESTATE, BABICH,
COWSLIP VALLEY
MARLBOROUGH, NOWA ZELANDIA

Wino ożywcze, świeże, mineralne.
Wyraźnie owocowe z nutami kwiatowymi.
Dojrzałe, o przyjemnej kwasowości.
Idealne do drobiu i tłustych ryb.

półwytrawne 20,00 120,00

ROERO ARNEIS, GHITA,
BORGO LAME
WŁOCHY

Wino o barwie złotej. Kwiatowe,
delikatnie ziołowe, z nutami cytrusów.
Świeże, owocowe, dobrze zbalansowane
o przyjemnej kwasowości. Idealne
do przystawek, ryb, białego mięsa
i owoców morza.

wytrawne

12,00

60,00

wytrawne

33,00 190,00

wytrawne

44,00 240,00

CHABLIS,
DOMAINE CHRISTIAN MOREAU
FRANCJA

Wino eleganckie, subtelne, rasowe.
Wyraźnie wytrawne, z nutami zielonych
jabłek i soli morskiej. Mocno mineralne,
z przyjemnym finiszem. Wino to doskonale
pasuje do owoców morza, serów
i lekkich sałat.

GEWURZTRAMINER
GRAND CRU ‚PFERSIBERG’
ALZACJA, FRANCJA

Wino wyjątkowe, eleganckie, bogate.
Świeże, pełne, z aromatami kandyzowanych
owoców i z kremowym finiszem.
Idealnie sprawdza się jako towarzysz
dań na bazie białych sosów, drobiu
i korzennych deserów.

WINA CZERWONE

125 ml

750 ml

VALPOLICELLA CLASSICO
SUPERIORE RIPASSO ‘GASO’
SAN RUSTICO VENETO, WŁOCHY

Wino spokojne, ciekawe, lekkie,
o jasno-purpurowej barwie. Dominują
aromaty czerwonych owoców, gorzkiej
czekolady i tytoniu. Wino idealnie pasuje
do dań klasycznej kuchni włoskiej.

wytrawne

19,00 105,00

wytrawne

15,00

wytrawne

22,00 150,00

PRIMITIVO DI MANDURIA
‘LU RAPPAIO’ MASCA DEL TACCO
PUGLIA, WŁOCHY

Wino pełne, o pięknym, rubinowym
kolorze. Wyważone, z nutami jagód,
przypraw i wanilii. Orzeźwiające,
z długim harmonijnym finiszem.
Idealne do przystawek i dań
z czerwoneo mięsa.

85,00

PRIMITIVI DI MANDURIA RISERVA
‘LI FILITTI’ MASCA DEL TACCO
PUGLIA, WŁOCHY

Wino eleganckie, gładkie, dobrze
wyważone, z długim, przyjemnie
intensywnym finiszem. Dominują
czerwone owoce, kawa i kakao.
Wino idealnie pasuje do dań
z wieprzowiny, czerwonego
mięsa i dojrzałych serów.

WINA CZERWONE

125 ml

750 ml

AMARONE DELLA VALPOLICELLA
CLASSICO ‘GASO’ SAN RUSTICO
VENETO, WŁOCHY

Wino pełne, eleganckie. Wyraźnie
owocowe, z nutami wiśni, tytoniu
i kakao. Idealne do dań z wołowiny,
duszonego mięsa i serów
dojrzewających.

wytrawne

26,00 190,00

wytrawne

12,00

60,00

125 ml

750 ml

14,00

55,00

LANGHE NEBBIOLO, RUE,
BORGO LAME,
WŁOCHY

Wino o intensywnej czerwonej barwie.
Wyraźnie owocowe, z nutami malin
i owoców wiśni. Gładkie, z długim
finiszem. Wino to idealnie pasuje
do pieczonego mięsa, dań z ryżu
i grillowanych warzyw.

WINO SŁODKIE

MOSCATO D’ASTI, BORGO LAME,
WŁOCHY

Wino słodkie, świeże, o słomkowo
żółtej barwie. Owocowe, z nutami
moreli i ananasa. Wino to idealnie
pasuje do deserów lodowych,
ciast i owoców tropikalnych.

białe słodkie

