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MEGA
PROMOCJA

MEGA
PROMOCJA

22,90 zł
20,90 zł
CENA TYGODNIA

34,90 zł
26,90 zł

EMILIA
-ROMANIA
Lambrusco
Reggiano DOP
Demi-Sec

Szczepy: Lambrusco
Marani, Lambrusco Maestri,
Lambrusco Montericco,
55%, Lambrusco Salamino
30%, Ancellotta 15%
Wino czerwone
półwytrawne musujące.
Barwa głębokiej rubinowej
czerwieni z fioletowymi
refleksami. Trwała drobna
pianka. Bukiet aromatyczny
z nutami kwiatów
i dojrzałych owoców
czerwonych.
W smaku przyjemnie
słodkawe, owocowe
z delikatnymi
eleganckimi taninami.
Polecamy do dań
typowych dla regionu
Emilia Romania czyli
szynek dojrzewających:
parmeńska, culatello,
do sera parmezan,
nadziewanych makaronów
ravioli, tortellini oraz
do mięs pieczonych
podawanych z konfiturą.
Podawać w temp.:
10-13°C
Producent:
Donelli Vini
Pojemność: 750 ml
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CENA TYGODNIA

MEGA
PROMOCJA

CENA TYGODNIA

22,90 zł

20,90 zł

CENA TYGODNIA

CENA TYGODNIA

69,90 zł
59,90 zł

34,90 zł
26,90 zł

MURCIA
EMILIA
(Yecla)
-ROMANIA
Lambrusco Reggiano La Purisima
DOP Brut		 Blanco DO Yecla
Szczepy: Lambrusco
Marani, Lambrusco Maestri,
Lambrusco Montericco,
55%, Lambrusco Salamino
30%, Ancellotta 15%
Wino czerwone wytrawne
musujące.
Barwa głębokiej rubinowej
czerwieni z fioletowymi
refleksami. Trwała drobna
pianka, żywe bąbelki. Bukiet
intensywnie aromatyczny
z nutami kwiatów i owoców
czerwonych. W smaku
eleganckie i harmonijne,
orzeźwiające, o wyraźnych
taninach i wytrawnym
finiszu.
Polecamy do dań
typowych dla regionu
Emilia Romania czyli
szynek dojrzewających:
parmeńska, culatello,
do sera parmezan,
nadziewanych makaronów
ravioli, tortellini oraz
do mięs pieczonych lub
gotowanych podawanych
z konfiturą.
Podawać w temp.:
12-16°C
Producent:
Donelli Vini
Pojemność: 750 ml

Szczepy: Sauvignon
blanc, Macabeo,
Verdejo
Leżakuje na drożdżach
we francuskiej beczce
barrique przez
1 miesiąc.
Wino białe wytrawne.
Barwa bladożółta
z połyskliwymi
refleksami. Bukiet
orzeźwiający, kwiatowy,
owoce tropikalne
i delikatne nuty typowe
dla nowej beczki
dębowej: słodka wanilia,
świeżo wypalane
drewno. W smaku
pełne, oleiste, delikatne
drewniane taniny,
długi finisz.
Polecamy
do smażonych owoców
morza i ryb, do drobiu,
risotto, makaronów
z kremowymi sosami,
ravioli, tortellini,
zapiekanych
szparagów.
Podawać w temp.:
10-12°C
Producent:
La Purisima
Pojemność: 750 ml

MURCIA

(Yecla)

La Purisima
Monastrell DO
Yecla

Szczep: Monastrell
Wino czerwone
wytrawne.
Barwa głębokiej
ciemnej wiśni.
Bukiet intensywny
z nutami śliwek,
jagód, ziół i przypraw.
W smaku pełne,
wyraziste
o zintegrowanych
taninach.
Polecamy do wędlin
sezonowanych
(salami, szynek),
twardych serów
dojrzewających,
a także potrawek
mięsnych
duszonych i mięs
pieczonych
z wołowiny i drobiu.
Podawać w temp.:
16-18°C
Producent:
La Purisima
Pojemność: 750 ml

UMBRIA
Sagrantino
di Montefalco DOCG

Szczep: Sagrantino 100%
Leżakuje w dębowej beczce
12-18 miesięcy i w butelce
6 miesięcy.
Wino czerwone wytrawne.
Barwa głębokiej rubinowej
czerwieni z fioletowymi
refleksami. Bukiet intensywnie
aromatyczny bogaty z nutami
owoców jeżyn, jagód, malin,
aronii, śliwek. Wyczuwalne
przyprawy wanilii, pieprzu,
a także dymu, skóry i tytoniu.
W smaku eleganckie, pełne
i bogate, dojrzałe taniny,
długi przyjemny finisz.
Polecamy do wędlin
sezonowanych (salami,
szynka parmeńska, bresaola,
wędzonych - speck, a także
do wołowiny i dziczyzny - steki,
mięso pieczone i duszone.
Potencjał leżakowania:
10 lat.
Uwaga: wino zawiera duże ilości
przeciwutleniaczy, o działaniu
przeciwnowotworowym.
Podawać w temp.:
20-22°C
Producent:
Goretti Vini
Pojemność: 750 ml

Szaleństw

12-17 PAŹDZIERNIKA 2015
CENA TYGODNIA

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

33,90 zł
29,90 zł

CENA TYGODNIA

34,90 zł

29,90 zł

Lata 60 ubiegłego wieku. Remo
Ciampi prowadzi spokojne życie.
Pracuje w ubezpieczeniach i mieszka z rodziną w Piemoncie. Jeszcze
nie wie, że w ciągu najbliższej dekady jego życie znacząco się zmieni...
Marzy mu się domek w ukochanej
Toskanii – skąd pochodzi – do którego mógłby uciekać na weekendy,
aby zaszywać się w zielonej ciszy
i spokoju falistych pagórków. W końcu
nadarza się okazja, gdy na horyzoncie
pojawia się XVIII-wieczna Villa la Pesanella otoczona posiadłością pełną
starych drzew oliwkowych i winnic.
Remo wkrótce staje się jej szczęśliwym właścicielem. Marzenie spełnia
się. Co więcej, położona w malowniczej krainie dostojna La Pesanella
niezwykle łatwo uwodzi Remo i ten,
oczarowany , postanawia wraz z całą
rodziną przeprowadzić się na stałe
do Toskanii i zająć uprawą leżących
odłogiem gajów oliwych i winnic. Gdy
w 2000 roku spełniony Remo umiera, posiadłość przejmuje jego syn
Daniele i w ciągu kilkunastu lat Agricola Monterinaldi staje się jednym
z wiodących producentów wina Chianti
Classico i eksklusywnej oliwy.

CENA TYGODNIA

35,90 zł

31,99 zł

RUEDA

Domine
DO Rueda

Szczep: Verdejo 90%,
Sauvignon Blanc 10%
Wino białe wytrawne.
Barwa jasno-słomkowa
z zielonymi refleksami.
Bukiet intensywny,
z wyraźnymi akcentami
dojrzałych owoców
tropikalnych - ananasa,
jabłek, a także kwiatów
i delikatnych zielonych
warzyw i ziół.
W smaku młode, świeże
i harmonijne.
Polecamy jako aperitif,
do sałatek, lekkich dań
z warzyw zapiekanych
pod beszamelem, a także
do owoców morza i ryb.
Podawać w temp.:
8-10°C.
Producent:
Miguel Martín, S.L
Pojemność: 750 ml

LANGWEDOCJA

CENA TYGODNIA

35,90 zł

31,99 zł
LANGWEDOCJA

Chardonnay IGP Pays Chardonnay IGP
d’Oc Haute Vallée
Pays d’Oc Les
Szczep: Chardonnay 100%
Terres Froides
Częściowo leżakuje
w dębowej beczce.
Wino białe wytrawne.
Barwa dojrzałej cytryny
ze złotymi refleksami.
Bukiet świeżych owoców
jabłek, dojrzałych cytrusów,
białych kwiatów i miodu.
W smaku intensywne,
pełne, o dobrej, harmonijnej
strukturze. Finisz długi.
Polecamy jako aperitif,
znakomicie podkreśli smak
smażonych ryb, owoców
morza a także wybornych
kozich serów.
Potencjał leżakowania:
3 lata.
Podawać w temp.:
12°C.
Producent:
Luis Max
Pojemność: 750 ml

Szczep: Chardonnay 100%
Wino białe wytrawne.
Barwa słomkowo-złota.
Bukiet czysty
i orzeźwiający
z akcentami świeżych
winogron, owoców
egzotycznych
i dojrzałych jabłek.
W smaku żywe, przejrzyste,
o wyraźnej mineralności
i przyjemnej ożywczej
kwasowości.
Polecamy jako aperitif,
znakomicie sprawdzi
się w towarzystwie ryb,
owoców morza
i sushi.
Potencjał leżakowania:
3 lata.
Podawać w temp.:
12°C.
Producent:
Luis Max
Pojemność: 750 ml

VENETO

Spumante Rosato
Il Fresco Brut

Szczep: różne
odmiany białych
i czerwonych winogron.
Wino różowe wytrawne
musujące.
Barwa różowo-łososiowa.
Bukiet owocowy
i kwiatowy, z delikatnymi
nutami jabłek Golden
i drobnych górskich
kwiatów. W smaku
wytrawne, orzeźwiające,
pełne harmonii, o długim
owocowym finiszu.
Polecamy jako aperitif,
do lekkich słonych
przekąsek i przystawek,
jak również
do smażonych ryb
i owoców morza.
Podawać w temp.:
6-8°C.
Producent:
Villa Sandi
Pojemność: 750 ml

Winnice Agricola Monterinaldi rozciągają się pomiędzy Panzani i Radda in Chianti, w samym sercu apelacji
Chianti Classico, czyli obszaru uznawanego za najstarszy i najbardziej
tradycyjny jeśli chodzi o produkcję
wina Chianti. Specjalnie powołane
Konsorcjum Chianti Classico zrzesza 95% producentów tej apelacji.
Symbolem konsorcjum jest charakterystyczny czarny kogut, a głównym
celem działania ochrona wina Chianti.
“Classico” dopisane na butelce przy
nazwie oznacza tyle co “pierwsze”,
“oryginalne” i jest gwarantem pochodzenia wina Chianti z określonego
terytorium. Teoretycznie powinno być
także gwarantem lepszej jakości samego wina, gdyż producenci muszą
spełniać określone warunki dotyczące szczepów winogron użytych w produkcji (min. 80% Sangiovese), określony maksymalny zbiór winogron
z hektara, czy minimalny okres leżakowania. Ponadto wino musi osiągnąć pewne walory organoleptyczne
– czyli w bukiecie i smaku skrywać

wo popłaca!
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CENA TYGODNIA

45,90 zł
39,90 zł

49,90 zł
44,90 zł

NOWOŚĆ

typowe czerwone owoce i ponętną
woń kwiatów fiołków i irysów. Wina
Chianti Classico Monterinaldi zdecydowanie spełniają wyżej wymienione
warunki.
Nazwa Monterinaldi pochodzi od
zamku, który jeszcze w średniowieczu, za czasów zaciekłych wojen między Sieną i Florencją – stał dostojnie
na wzgórzu należącym do posiadłości. Zamek niestety przegrał z historią
i do dziś zachowały się jedynie jego
niewielkie fragmenty.
Logo firmy Monterinaldi jest dosyć
charakterystyczne. Przedstawia żółwia, a tylko dlatego że wzgórze na
którym położona jest kantyna przypomina kształtem skorupę żółwia.
Wizerunek żółwia znajdziemy również na etykietach starszej z dwóch
linii win Monterinaldi. My, dla Piccola
Italia, wybraliśmy bardziej tradycyjną
i romantyczną linię etykiet Campopazzo. Wina tej linii pochodzą z winnicy
o tej samej nazwie. Campopazzo
znaczy po włosku tyle co “szalone
pole”. Campopazzo jest winnicą położoną na bardzo stromym zboczu,
a gleba pełna jest skał i kamieni. Wiele
lat temu farmerzy nie mieli traktorów
i maszyn, dzięki którym obecnie praca
w polu jest lżejsza i szybsza. Wszystkie prace były wykonywane ręcznie
za pomocą łopaty i innych narzędzi.
Praca na takim miejscu jak Campopazzo była szczególnie karkołomna.
Historia mówi, że farmerzy, którzy pracowali w winnicy Campopazzo przez
ponad tydzień popadali w szaleństwo
z powodu ciężaru i trudu jaki ta praca
przynosiła. Stąd właśnie nazwa Campopazzo czyli owo - szalone pole.
Wina Chianti Classico Monterinaldi
linii Campopazzo zrobione są w minimum 90% ze szczepu Sangiovese
z dodatkiem autochtonicznego szczepu Canaiolo.
Wina te, znakomicie, ekspresyjnie,
ukazują możliwości szczepu Sangiovese, czyli soczystość skoncentrowanych owoców, dojrzałych kwaśnych
wiśni i owoców leśnych, nuty kwiatowe
i wyraziste eleganckie taniny. Chianti
Classico to nie są wina do medytacji
i do picia solo. To wina zdecydowanie
biesiadne i towarzyskie, do których
najlepiej podać kawał dobrego steka,
a ideałem byłby krwisty kilogramowy
florencki stek z kością “Bisteca Fiorentina”.
Z takiej kolacji ucieszyłby się na
pewno pierwszy właściciel Agricola
Monterinaldi - Remo Ciampi – wielka
soczysta Fiorentina w parze z Chianti Classico Riserva z szalonego pola
Campopazzo – to byłoby istne szaleństwo! I kto by pomyślał, że wszystko
zaczęło się od marzeń o domku na
spokojnej toskańskiej wsi...

CENA TYGODNIA

64,99 zł
58,99 zł
TOSKANIA

CENA TYGODNIA

36,90 zł
33,90 zł
TOSKANIA

CENA TYGODNIA

43,90 zł
38,90 zł
ALZACJA

Chianti Classico Rosato
Gewurztraminer Vin
di Toscana IGT d’Alsace AAC
DOCG Riserva
Szczep: Gewurztraminer
Campopazzo
Campopazzo
Szczepy: Sangiovese
95%, Canaiolo 5%
Wino czerwone
wytrawne.
Barwa intensywnej
rubinowej czerwieni.
Bukiet złożony, nuty
dojrzałych owoców
czerwonych i wiśni,
a także przypraw
wanilii i cynamonu.
W smaku soczyste,
z wyrazistymi
taninami, o dobrze
zbalansowanej
kwasowości.
Polecamy do mięs
czerwonych, dziczyzny
pieczonej i duszonej
oraz do wędlin
sezonowanych
i aromatycznych,
dojrzałych serów.
Potencjał
leżakowania:
10-15 lat.
Podawać w temp.:
16-18°C.
Producent: Castello
Monterinaldi
Pojemność: 750 ml

Szczep: Sangiovese 100%
Leżakowanie w dużej
100%
dębowej beczce przez
Wino różowe
6 miesięcy.
wytrawne.
Wino białe półwytrawne.
Barwa różowa
Barwa intensywnie cytrynowa
w odcieniu
ze złotymi refleksami.
malinowym.
Bukiet intensywny i złożony,
Bukiet owocowy,
o typowym dla szczepu
z nutami świeżych
owoców czerwonych egzotycznym bukiecie
owoców liczi, marakuji,
wiśni i truskawek.
W smaku soczyste, ananasa, mango,
z wyczuwalnymi nutami
o dobrej wyrazistej
kwiatów białej róży, mięty
strukturze
i koniczyny oraz przypraw
i kwasowości.
korzennych. W smaku
Polecamy
okrągłe, wyraziste,
do wędlin
porywające pełnią
sezonowanych
smaku i aromatu.
(szynka crudo,
salami), do świeżych Polecamy jako aperitif,
do mocno przyprawionych
serów, zup
potraw, zwłaszcza do dań
(np. z owocami
kuchni azjatyckiej (tajskiej,
morza), a także
do sałatek, lekkich indyjskiej, chińskiej),
makaronów i pizzy. do wyrazistych w smaku
serów, a także do deserów.
Podawać w temp.:
Potencjał leżakowania: 7 lat.
8-10°C.
Podawać w temp.:
Producent:
8-10°C.
Castello
Producent: Scheidecker
Monterinaldi
Pojemność: 750 ml Pojemność: 750 ml

VENETO
Prosecco
Valdobbiadene
DOCG
Superiore
Millesimato
Extra Dry

Szczep: Glera
100%
Wino białe
wytrawne musujące.
Barwa bladosłomkowa
z delikatną pianką
i drobnymi, trwałymi
bąbelkami. Bukiet
owocowy i kwiatowy
z wyraźnymi nutami
dojrzałych jabłek
Golden i białych
kwiatów akacji.
W smaku
orzeźwiające,
wytrawne lecz
z wyczuwalną
nutą słodyczy,
o aromatycznym
owocowym finiszu
z wyraźnymi
akcentami
grejpfruta.
Polecamy
jako aperitif,
do lekkich
dań z ryb
marynowanych
w ziołach
i wszelkich
prostych
przystawek
pełnych świeżych,
aromatycznych
ziół.
Podawać w temp.:
6-8°C.
Producent:
Villa Sandi
Pojemność:
750 ml

ALTO
ADIGE

Lagrein DOC
Alto Adige

Szczep: Lagrein
Wino czerwone
wytrawne
Barwa ciemnej
fioletowej czerwieni.
Bukiet
aromatyczny,
z nutami dojrzałych
owoców wiśni,
jagód oraz
kwiatów fiołków
i przypraw.
W smaku bogate,
aksamitne,
o skoncentrowanej
owocowej
nucie, mocnych
soczystych
taninach, o długim,
lekko pikantnym
finiszu.
Polecamy
do mięs
czerwonych
pieczonych
i grillowanych,
dziczyzny
(zwłaszcza
ptactwa)
oraz twardych
dojrzałych serów
i pikantnych
wędlin
sezonowanych.
Potencjał
leżakowania:
2-5 lat.
Podawać w temp.:
16-17°C.
Producent:
Kurtatsch Cortaccia
Pojemność:
750 ml

26-31 PAŹDZIERNIKA 2015

CENA TYGODNIA

28,99 zł

CENA TYGODNIA

24,90 zł

CENA TYGODNIA

Prosecco
Valdobbiadene
DOCG Superiore
Millesimato Ville
d’Arfanta Brut

37,90 zł

22,90 zł

33,90 zł

RIOJA

RIOJA

CENA TYGODNIA

36,90 zł
33,90 zł
VENETO

25,90 zł

CENA TYGODNIA

34,90 zł
26,90 zł
PIEMONT

FRIULI

Piemonte Rosso DOC Pinot Nero DOC
Friuli Grave
Passo del Bricco

Szczepy: Nebbiolo 40%,
Dolcetto 40%, Barbera 20%
Leżakuje w małej beczce
dębowej barrique przez
Szczep: Glera
ok. 8 miesięcy.
Wino białe wytrawne
Wino czerwone półwytrawne.
musujące.
Barwa rubinowej czerwieni
Barwa jasno-słomkowa.
Drobne, eleganckie bąbelki. z fioletowymi refleksami.
Bukiet intensywny, z nutami
Bukiet owocowy, z nutami
owoców wiśni i kwiatów
jabłek szarej Renety oraz
fiołków. W smaku harmonijne,
kwiatów akacji. W smaku
o dobrze zbalansowanej
żywe, aromatyczne,
słodyczy i owocowości.
soczyste, o dobrze
Polecamy do wędlin
wyważonej kwasowości.
sezonowanych i twardych
Polecamy jako aperitif,
serów, makaronów
do lekkich przystawek,
z sosami mięsnymi
owoców morza i ryb.
oraz pieczonej kaczki.
Sprawdzi się także
Potencjał leżakowania:
w towarzystwie niezbyt
4-5 lat.
słodkich deserów.
Podawać w temp.:
Podawać w temp.:
16-18°C.
7-9°C
Producent: Vinicola Serena Producent:
Cantine Manfredi
Pojemność: 750 ml
Pojemność: 750 ml

Szczep: Pinot Nero
Wino czerwone wytrawne.
Barwa rubinowej czerwieni.
Bukiet przyjemny, z nutami
owoców leśnych,
czereśni oraz wanilii.
W smaku delikatne,
aksamitne, o długim
przyjemnym finiszu.
Polecamy do dań
z tłustych ryb, drobiu
- pieczonej kaczki,
cielęciny, a także
miękkich tłustych serów
- taleggio, robiola.
Potencjał leżakowania:
5-6 lat.
Podawać w temp.:
14-16°C.
Producent:
Tenuta Bosco Albano
Pojemność: 750 ml

Marqués de Reinosa
DOC Blanco

Szczepy: Viura, Verdejo,
Tempranillo Blanco
Wino białe wytrawne.
Barwa jasno-słomkowa
z zielonymi refleksami.
Bukiet złożony i atrakcyjny,
z wyczuwalnymi owocami
pestkowymi - białą
brzoskwinią i jabłkami,
a także nutami owoców
tropikalnych - ananasa,
marakuji i cytrusów
oraz kwiatów i ziół.
W smaku orzeźwiające,
owocowe, dosyć pełne.
Polecamy jako aperitif,
szczególnie do przystawek,
przekąsek - tapas, sałatek,
warzyw gotowanych, ryb
pieczonych i smażonych.
Podawać w temp.:
10-12°C.
Producent: Marques
de Reinosa
Pojemność: 750 ml

OFERTA WAŻNA W DANYM TYGODNIU LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Marqués de Reinosa
DOC Crianza

Szczep: Tempranillo 100%
Leżakuje w beczce dębowej.
Wino czerwone wytrawne.
Barwa ciemnej wiśni
z ceglastymi refleksami.
Bukiet intensywny z nutami
owoców śliwek, jeżyn,
a także przypraw korzennych,
palonego drewna, dymu.
W smaku zaskakuje
aksamitnymi taninami
i długim finiszem
Polecamy do dziczyzny,
mięs czerwonych
pieczonych, duszonych
(gulaszu), mięs z grilla,
a także do sezonowanych
szynek i salami.
Potencjał leżakowania:
5 lat.
Podawać w temp.:
16-18°C.
Producent: Marques
de Reinosa
Pojemność: 750 ml

