25/2016

CENA TYGODNIA

MEGA
PROMOCJA

29,90 zł
25,90 zł

CENA TYGODNIA
CENA TYGODNIA

49,90 zł

43,90 zł

49,90 zł
43,90 zł

VENETO

VENETO

Prosecco
Valdobbiadene
DOCG Superiore
Millesimato
Extra Dry

Prosecco
Valdobbiadene
DOCG Superiore
Cuvée Oris 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
bogatych w świeże,
aromatyczne zioła.
Podawać w temp.:
6-8°C.
Producent:
Villa Sandi
Pojemność: 750 ml

77,99 zł
68,90 zł

CENA TYGODNIA

Szczep: Glera 100%
Wino białe
półwytrawne
musujące.
Barwa bladosłomkowa
z delikatną pianką
i drobniutkimi,
trwałymi bąbelkami.
Bukiet owocowy
i kwiatowy
z wyraźnymi nutami
dojrzałych jabłek,
gruszek, brzoskwiń,
bananów, a także
delikatnego melona
i kwiatów akacji.
W smaku orzeźwiające,
przyjemnie musujące,
z wyczuwalną nutą
słodyczy, o długim
miękkim owocowym
finiszu.
Polecamy jako aperitif
do lekkich dań
i sałatek z surowych
owoców morza
oraz do świeżych
i kremowych serów.
Podawać w temp.:
6-8°C.
Producent:
Villa Sandi
Pojemność: 750 ml

UMBRIA
Grechetto
DOC

Szczep: Grechetto
100%
Wino białe
wytrawne.
Barwa
jasnosłomkowa
z delikatnymi
zielonymi
refleksami.
Bukiet elegancki,
aromatyczny,
z wyczuwalnymi
nutami owoców
tropikalnych:
ananasa, banana,
a także brzoskwiń,
kwiatów i migdałów.
W smaku
orzeźwiające,
pełne, mineralne,
o długim finiszu.
Polecamy
jako aperitif,
do ryb i białych
mięs, a także
dań z makaronów
z sosami
śmietanowymi
i serowymi.
Podawać w temp.:
8-10°C.
Producent:
Agricola Goretti
Produzione Vini
Pojemność: 750 ml

03-08 PAŹDZIERNIKA 2016
CENA TYGODNIA

22,90 zł

20,90 zł

UMBRIA
Sagrantino
di Montefalco DOCG
Le Mura Saracene

Szczep: Sagrantino 100%
Leżakuje w beczce dębowej
przez 12-18 miesięcy
i w butelce przez 6 miesięcy.
Wino czerwone wytrawne.
Barwa ciemnej głębokiej
rubinowej czerwieni
z intensywnymi fioletowymi
refleksami. Bukiet niezwykle
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, wyraziste i 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:
10-15 lat.
Uwaga: wino zawiera duże
ilości przeciwutleniaczy,
które mają działanie
przeciwnowotworowe.
Podawać w temp.:
18-20°C.
Producent: Agricola Goretti
Produzione Vini
Pojemność: 750 ml

CENA TYGODNIA

25,90 zł

22,90 zł

MURCIA

(Yecla)
La Purisima
Syrah
DO Yecla

Szczep: Syrah
Wino czerwone
wytrawne.
Barwa głębokiej
rubinowej czerwieni
z fioletowymi
refleksami.
Bukiet intensywnie
kwiatowy wyczuwalne fiołki
i lilie, z nutami
jeżyn, jagód
oraz przypraw.
W smaku niezwykle
aksamitne, bogate,
o finiszu słodkich
owoców.
Polecamy
do wędlin
sezonowanych
(salami, szynek),
potrawek mięsnowarzywnych
długo duszonych
(bigos, gulasz)
oraz mięs
pieczonych
i z grilla.
Podawać w temp.:
16-18°C.
Producent:
La Purisima
Pojemność: 750 ml

MURCIA

(Yecla)
Old Hands
Joven
DO Yecla

Szczep: Monastrell
z uprawy
ekologicznej.
Wino czerwone
wytrawne.
Barwa głębokiej
rubinowej czerwieni
z fioletowymi
refleksami. Bukiet
złożony, dojrzały,
z dżemowymi
nutami jeżyn, aronii,
ziół i przypraw.
W smaku pełne,
skoncentrowane,
dojrzałe ciemne
owoce, przyjemna
kwasowość,
delikatne taniny.
Polecamy
do wędlin
sezonowanych
(salami, szynki),
twardych serów
dojrzewających,
a także mięs
grillowanych
i pieczonych.
Podawać w temp.:
16-18°C.
Producent:
La Purisima
Pojemność: 750 ml

10-15 PAŹDZIERNIKA 2016

CENA TYGODNIA

14,90 zł
12,90 zł

CENA TYGODNIA

34,90 zł
28,99 zł

EMILIA ROMAGNA

Lambrusco Reggiano
DOP Amabile

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, 375 ml

39,90 zł
36,90 zł

CENA TYGODNIA

Cabernet Sauvignon
DOC Friuli Isonzo

Szczep: Cabernet Sauvignon
Leżakuje w beczce dębowej
przez 6 miesięcy.
Wino czerwone wytrawne.
Barwa rubinowa, średnio
intensywna, z fioletowymi
refleksami. Bukiet z nutami
porzeczek i liści czarnej
porzeczki z akcentami
przypraw i ziół. W smaku
owocowe, o lekkiej strukturze
i delikatnych taninach.
Polecamy do wędlin
i szynek sezonowanych
oraz do prostych dań z mięs
pieczonych i duszonych
z dodatkiem warzyw, a także
do twardych dojrzałych
serów.
Potencjał leżakowania: 5 lat.
Podawać w temp.:
16-18°C.
Producent:
Tenuta di Angoris
/Villa Locatelli
Pojemność:
750, 375 ml

CENA TYGODNIA

22,90 zł
20,90 zł

20,90 zł

17-22 PAŹDZIERNIKA 2016

22,90 zł

CENA TYGODNIA

35,90 zł

31,99 zł

35,90 zł

CENA TYGODNIA

25,90 zł
22,90 zł

FRIULI

CENA TYGODNIA

39,90 zł

CENA TYGODNIA

CENA TYGODNIA

44,90 zł
38,90 zł

FRIULI

Pinot Grigio DOC
Friuli Isonzo

Szczep: Pinot Grigio
Leżakuje na osadzie
drożdżowym przez
5 miesięcy.
Wino białe wytrawne.
Barwa cytrynowa ze
złotymi refleksami.
Bukiet aromatyczny,
z nutami owoców
brzoskwiń, moreli, jabłek
oraz kwiatów i skał.
W smaku aksamitne
o mineralnym finiszu.
Polecamy do
przystawek takich jak:
miękkie sery, sałatki
oraz do makaronów
z sosami z dodatkiem
owoców morza, ryb
lub warzyw.
Podawać w temp.:
8-9°C.
Producent:
Tenuta di Angoris
/Villa Locatelli
Pojemność:
750, 375 ml

Sieć sklepów Piccola Italia & Mediterraneo
w Warszawie
www.piccolait.pl

CENA TYGODNIA

TOSKANIA

28,99 zł

25,90 zł

Chianti Colli Fiorentini Viognier
DOCG Il Cortile
Camposegreto
Toscana IGT
Szczepy: Sangiovese 80%,
Merlot i Cabernet Sauvignon
10%, Canaiolo 5%, Colorino 5%
Leżakuje w beczce przez 4-6
miesięcy i 2 m-ce w butelce.
Wino czerwone wytrawne.
Barwa rubinowa. Bukiet
aromatyczny, z nutami wiśni
i jeżyn. W smaku pełne.
Polecamy do wędlin
dojrzewających (salami,
szynka parmeńska),
do serów twardych
(parmezan), makaronów
z sosami pomidorowymi
(ragu, amatriciana), pizzy,
a także mięs białych i
czerwonych duszonych,
pieczonych i grilowanych.
Potencjał leżakowania wina:
5 lat.
Podawać w temp.:
16-18°C.
Producent:
Conte Ferdinando
Guicciardini
Pojemność: 750 ml

VENETO

TOSKANIA

Szczep: Viognier
Kriomaceracja i fermentacja
w kadzi ze stali nierdzewnej
w temperaturze 18-20°C,
a później leżakowanie
w butelce.
Wino białe wytrawne.
Barwa słomkowożółta.
Bukiet z nutami brzoskwiń
i moreli. W smaku pełne,
oleiste, o mocnej strukturze,
dobrej kwasowości i długim
przyjemnym finiszu.
Polecamy do dań
pierwszych, sałatek
z kurczakiem i owocami,
do tłustych ryb oraz
makaronów z kremowymi
sosami i dużą ilością
parmezanu.
Podawać w temp.:
10-12°C.
Producent:
Conte Ferdinando
Guicciardini
Pojemność: 750 ml

Prosecco
Valdobbiadene
DOCG Superiore
Extra Dry

RIOJA

Cecios DOC
Blanco

Szczepy: Viura,
Verdejo
Wino białe wytrawne.
Szczep: Glera 100%
Barwa jasnocytrynowa
Wino białe wytrawne
ze złotymi refleksami.
musujące.
Bukiet owocowy,
Barwa słomkowa z delikatną
z akcentami cytryny,
pianką i drobnymi trwałymi
bąbelkami. Bukiet intensywnie grejpfruta, gruszki
oraz delikatnych ziół.
owocowy i kwiatowy
z wyraźnymi nutami dojrzałych W smaku orzeźwiające,
jabłek Golden i kwiatów akacji. świeże i owocowe.
Polecamy jako
W smaku orzeźwiające,
aperitif, do lekkich
przyjemnie musujące,
przystawek - sałatek,
z wyczuwalną nutą słodyczy,
o długim miękkim owocowym tapasa oraz dań
z ryb i owoców morza.
finiszu.
Podawać w temp.:
Polecamy jako aperitif,
10-12°C.
do lekkich dań z ryb
Producent:
marynowanych w ziołach
Marqués de Reinosa
i prostych przystawek
Pojemność:
podanych ze świeżymi,
750 ml
aromatycznymi ziołami.
Podawać w temp.:
6-8°C.
Producent:
Villa Sandi/La Gioiosa
Pojemność: 750 ml

RIOJA

Cecios DOC Tinto

Szczepy: Tempranillo,
Garnacha
Wino czerwone
wytrawne.
Barwa wiśniowa
z fioletowymi refleksami.
Bukiet z nutami
dojrzałych owoców
truskawek i jeżyn,
z wyczuwalnymi
akcentami mlecznymi
i mineralnymi. W smaku
orzeźwiające, soczyste.
Na finiszu delikatne
akcenty lukrecji.
Polecamy do mięs
duszonych (gulasz),
pieczonych
oraz z grilla, a także
do makaronów
z sosami oraz zup
z fasolą.
Podawać w temp.:
14-16°C.
Producent:
Marqués de Reinosa
Pojemność: 750 ml

LANGWEDOCJA

Chardonnay IGP
Pays d’Oc
Haute Vallée

Szczep: Chardonnay 100%
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,
o pełnym ciele i dobrej
strukturze, harmonijne,
Długi finisz.
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:
Louis Max
Pojemność: 750 ml

...la bella vita

Al. KEN 85 (Ursynów)
ul. Egejska 17 (Stegny)
ul. Emilii Plater 47 (Centrum)
ul. Francuska 11 (Saska Kępa)
ul. Hoża 29/31 (Centrum)
Pl. Wilsona 4 (Żoliborz)
ul. Puławska 28 (Mokotów)
ul. F. Klimczaka 1 (Royal Wilanów)
ul. Polna 13 lok. 18 (Sklep Patronacki)
ul. Kasprowicza 54 (Sklep Patronacki)
Łódź, Al. Politechniki 1 (Sklep Partnerski)

we współpracy z włoskim producentem
Latteria Sociale Mantova

ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatną degustację sera GRANA PADANO,
która odbędzie się w naszych sklepach w dniach 5,6,7,8 pażdziernika 2016 roku w godz. 15:00-19:00.

LANGWEDOCJA

Syrah IGP
Pays d’Oc

Szczep: Syrah 100%
Wino czerwone
wytrawne.
Barwa głębokiej
purpurowej czerwieni.
Bukiet elegancki
o aromacie czarnych
i czerwonych owoców
- zwłaszcza jeżyn
i porzeczek, z nutami
przypraw: papryki
i pieprzu. W smaku
atrakcyjne, dobrze
wyważone, o dobrej
mocnej strukturze
i przyjemnych taninach.
Polecamy do pełnych
w smaku mięs,
bogatych w przyprawy
dań oraz do serów
dojrzewających.
Podawać w temp.:
18°C.
Producent:
Louis Max
Pojemność: 750 ml

CENA TYGODNIA

20,90 zł
18,90 zł

CENA TYGODNIA

29,90 zł
26,90 zł

CENA TYGODNIA

28,99 zł
25,90 zł

24-29 PAŹDZIERNIKA 2016

MEGA
PROMOCJA

CENA TYGODNIA

49,90 zł
45,00 zł

CENA TYGODNIA

69,90 zł

65,90 zł

CENA TYGODNIA

36,90 zł
29,90 zł
VENETO

VENETO

Gran Spumante Prosecco DOC
Extra Dry Cuvée Treviso Terra
Serena Brut
Szczepy: Glera,
Trebbiano, Verduzzo
Wino białe wytrawne
musujące.
Barwa
jasnosłomkowa.
Drobne trwałe bąbelki.
Bukiet delikatny,
świeży i owocowy.
W smaku
orzeźwiające,
aksamitne, o lekko
grejpfrutowym finiszu.
Polecamy jako
aperitif,
a także jako wino
deserowe.
Podawać w temp.:
7-9°C.
Producent:
Vinicola Serena
Pojemność: 750 ml

Szczep: Glera
Wino białe
wytrawne
musujące.
Barwa
jasnosłomkowa
z zielonymi
refleksami. Drobne
żywe bąbelki.
Bukiet świeży,
owocowy,
z nutami jabłek.
W smaku
orzeźwiające,
przyjemnie
musujące,
o wytrawnym finiszu.
Polecamy jako
aperitif, do lekkich
przekąsek,
przystawek oraz
do lekkich dań
z ryb i białych
mięs.
Podawać w temp.:
7-9°C.
Producent:
Vinicola Serena
Pojemność: 750 ml

PIEMONT

Piemonte Rosso
DOC
Passo del Bricco

Szczepy: Nebbiolo 40%,
Dolcetto 40%,
Barbera 20%
Leżakowanie w małej
beczce dębowej barrique
przez ok. 8 miesięcy.
Wino czerwone
półwytrawne.
Barwa rubinowej czerwieni
z fioletowymi refleksami.
Bukiet intensywny,
z nutami owoców wiśni
i kwiatów fiołków.
W smaku harmonijne,
o dobrze zbalansowanej
słodyczy i owocowości.
Polecamy do wędlin
sezonowanych
i twardych serów,
makaronów
z sosami mięsnymi
oraz pieczonej kaczki.
Potencjał leżakowania:
4-5 lat.
Podawać w temp.:
16-18°C.
Producent:
Cantine Manfredi
Pojemność: 750 ml

PIEMONT

Roero Arneis
DOCG Patrizi

Szczep: Arneis 100%
Wino białe wytrawne.
Barwa słomkowożółta
z zielonymi refleksami.
Bukiet delikatny,
orzeźwiający, z nutami
owoców melona,
brzoskwini i moreli.
W smaku świeże,
delikatnie owocowe,
o rumiankowym
finiszu.
Polecamy
do przystawek,
delikatnych dań,
owoców morza, ryb,
świetnie sprawdzi
się w towarzystwie
sushi.
Podawać w temp.:
8-10°C.
Producent:
Cantine Manfredi
Pojemność: 750 ml

PUGLIA

ALTO ADIGE
-SUDTIROL

Pinot Grigio
DOC
Alto Adige

Primitivo di Manduria
DOP Riserva

Szczep: Pinot Grigio
Wino białe wytrawne.
Barwa cytrynowa
ze złotymi refleksami.
Bukiet delikatny,
z nutami kwiatów lipy
i akacji oraz
owoców jabłek,
gruszek z nutami
skalistymi. W smaku
aksamitne, kremowe,
o przyjemnym
lekko pikantnym,
mineralnym finiszu.
Polecamy
do przystawek
i dań zawierających
grzyby, do ryb
smażonych
i owoców morza
oraz do zup rybnych
i makaronów
z kremowymi
sosami.
Podawać w temp.:
10-11°C.
Producent:
Kurtatsch - Cortaccia
Pojemność: 750 ml

Szczep: Primitivo
Leżakuje w małej beczce
dębowej barrique przez 12
miesięcy i w typowych dla
regionu amforach capasuni.
Wino czerwone wytrawne.
Barwa głębokiej czerwieni.
Bukiet niezwykle aromatyczny,
z nutami wiśni, czarnych
porzeczek, jagód, śliwek
oraz toffi, przypraw wanilii
i pieprzu. W smaku wyraziste,
mocne, o znakomicie
zbalansowanej słodyczy,
kwasowości i taninach.
Finisz długi i złożony.
Polecamy do sycących,
dobrze przyprawionych
dań z mięsa czerwonego
i baraniny, pieczeni oraz
wszelkich mięs długo
duszonych z dodatkiem
warzyw i przypraw.
Potencjał leżakowania:
14 lat.
Podawać w temp.:
18-20°C.
Producent: Antica
Masseria Jorche
Pojemność: 750 ml

OFERTA WAŻNA W DANYM TYGODNIU LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
Nasze sklepy w Warszawie:

• ul. Egejska 17, tel. 22 754 01 85, pn-pt: 11.00-20:00, sb: 10.00-16.30
• Al. KEN 85, tel. 22 756 38 55, pn-śr: 11.00-19.00, czw-pt: 11.00-20.00, sb: 11.00-16.30
• ul. Francuska 11, tel. 22 610 93 00, pn-pt: 11.00-20.00, sb: 11.00-18.00
• ul. Emilii Plater 47, tel. 22 654 04 47, pn-śr: 11.00-19.00, czw-pt: 11.00-20.00, sb: 09.00-16.00

ZADZWOŃ, ZAMÓW, ODBIERZ W DOGODNYM TERMINIE
piccola.italia@caterteam.pl
www.piccolait.pl

• ul. Hoża 29/31, tel. 22 628 02 99, pn-pt: 9.00-20.00, sb: 09.00-17.00
• pl. Wilsona 4, tel. 22 633 12 51, pn-śr: 9.00-20:00, czw-pt: 9.00-20.30 sb: 09.00-17.00
• ul. Puławska 28, tel. 22 646 57 81, pn-czw: 11.00-19.30, pt:10.00-20.00, sb: 9:30-16.30
• ul. Franciszka Klimczaka 1, Wilanów, tel. 694 940 252, pn-pt: 11.30-20.00,
					
sb: 10.00-18.00

W niedzielę sklepy nieczynne.

