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Tbilisi

KARTA

WIN

Wina czerwone
750 ml

Marani Reserva 2007

235 zł

Wytrawne o rubinowym kolorze, dostojne, zwięzłe i
zbilansowane, o leśno-ziołowej nucie.
Procesy fermentacji zachodzą w glinianych amforach
KVEVRI zakopanych pod ziemią.
Ruby red dry wine, dignified, concise and balanced,
with forest and herbal notes. Fermented in clay
amphorae KVEVRI buried underground.

Khvanczkara

125 ml

750 ml

23 zł

130 zł

Czerwone półsłodkie wino gronowe. Eleganckie
aromaty jeżyn, dzikiej róży, rodzynek i migdałów.
Doskonała równowaga pomiędzy słodyczą i
kwasowością oraz delikatność sprawiają, że wino jest
świeże, łagodne, a jego przyjemny posmak utrzymuje
się długo w ustach.
Red semi-sweet grape wine. Elegant aromas of
blackberry, wild rose, raisins and almonds. The perfect
balance between sweetness and acidity and the
delicacy make the wine fresh, mild and its pleasant
aftertaste lasts long in the mouth.

Saperavi Bio

125 ml

750 ml

21 zł

99 zł

Wino regionalne czerwone wytrawne. Pochodzące
ze słynnej winnicy Kudigora. Posiada bogaty rubinowy
kolor. Aromaty owocowe, głównie wiśnia, aronia, czarna
porzeczka, ale po chwili także cedr i wanilia. W smaku
przeważa owocowość soku dzikiej wiśni i charakterystyczna
kwasowość spleciona z nutami drewna.
Deep red, full, with forest fruit aroma. Wine from organic
grapes growing in Kudigora vineyards.

Kindzmarauli

125 ml

23 zł

750 ml

130 zł

Półsłodkie czerwone jakościowe wino o zastrzeżonym
nazewnictwie miejsca pochodzenia upraw winorośli.
Pozostawia wrażenie lekkości, przyciąga swoją
miękkością, niepowtarzalnym aksamitnym aromatem i
zharmonizowanym smakiem.
Dark purple red semi sweet wine, light,
refreshing, with ripe cherry aroma.

Telavuri

( do wyboru czerwone
wytrawne i półwytrawne)

125 ml

16 zł

750 ml

50 zł

Lekki posmak powoduje że wino jest doskonałe jako
aperitif, jak również wyjątkowo pasuje do mocno
przyprawionych potraw mięsnych.
To choose from: semi-dry, dry, semi-sweet
Dark ruby red, with clear fruit notes. Saperavi
grapes. Perfect for hot meat dishes.

Pirosmani

125 ml

19 zł

To czerwone półwytrawne wino gronowe o jasno
słomkowej barwie i łagodnych aromatach
owocowych. Harmonijnie łączy naturalną słodycz i
kwasowość, w smaku zrównoważone, zaskakujące
świeżością.
It is a red semi-dry grape wine with light straw color
and mild fruit aromas. Harmoniously combines natural
sweetness and acidity, balanced in taste, surprising with
freshness.

750 ml

79 zł

Wina białe
375 ml

Satrapezo Icewine Rkatsiteli

129 zł

Słodkie rocznikowe wyselekcjonowane, limitowane wino.
Podczas dojrzewania nabiera aromat miodu i dżemu.
Selected, limited wine. Sweet vintage white wine from the
southern RKATSITELI parcel in the Kondoli vineyard.
During maturing he acquires aromas of honey and jam.

Tbilisuri

125 ml

16 zł

750 ml

75 zł

Białe półwytrawne regionalne wino, 50% Winnice Kondoli,
50% winnice w północno wschodnim Kakheti. Złota barwa
z zielonkawym odcieniem. Wino o przyjemnej kwasowości
z aromatami bananów, jabłka i gruszki. Szczep Tsolikauri.
Golden with a shade of green. Pleasant fruit acidity
and aromas of banana, apple and pear. Tsolikauri
grapes.
750 ml

Satrapezo 10 Kvevri

199 zł

Wino wyselekcjonowane, limitowane wytrawne wino.
Bursztynowe, pełne i zaokrąglone, o aromacie
kwiatowo-owocowym. Szczep Rkatsiteli. Procesy
fermentacji zachodzą w glinianych amforach KVEVRI
zakopanych pod ziemią.
Amber-coloured, full, rounded, with fruit and flower
aroma. Rkatsiteli grapes. Fermented in clay KVEVRI
amphorae, buried underground.
125 ml

Telavuri

16 zł

(do wyboru: półwytrawne, wytrawne, półsłodkie)

750 ml

50 zł

Lekki posmak powoduje że wino jest doskonałe jako aperitif
oraz jako świetny dodatek do dań rybnych i sałatek.
To choose from: semi-dry, dry, semi-sweet. A light
aftertaste makes the wine perfect as an aperitif and as
a great addition to fish dishes and salads.

Tsinandali

125 ml

19 zł

Wytrawne, rocznikowe wino. O zastrzeżonym
nazewnictwie miejsca pochodzenia upraw winorośli.
Pełne, jedwabiste, o aromacie kwiatów, owoców
tropikalnych, wanilii i skórki chleba.
Full, silky, with aromas of flowers, tropical fruit, vanilla
and bread crust. Rkatsiteli and Mtsvane grapes

750 ml

79 zł

