Karta win
Wino brazylijskie
Merlot Family Reserva Miolo 2012

100 ml – 10 zł / 250 ml – 25 zł / 0,5l – 48 zł / 0,75l – 71 zł
Brazylia, Campanha, czerwone wytrawne.
Kompozycja dobrze zrównoważonej kwasowości oraz
wyczuwalnych tanin. Aromaty rozwijają się w stronę
dojrzałych wiśni, śliwki, mokrego drewna, tytoniu
i beczkowej wanilii.

Raizes Sauvignon Blanc Casa Valduga 2015

100 ml – 10 zł / 250 ml – 25 zł / 0,5l – 48 zł / 0,75l – 71 zł
Brazylia, Raizes Campanha, wytrawne białe.
Wino o zielonkawych refleksach w kolorze słomkowym.
Aromat złożony, owoce maracuja i goiaba. W ustach
zrównoważona kwasowość i świeżość.

Wino hiszpańskie
Vina Macadel blanco DO BIO

100 ml – 8 zł / 250 ml – 20 zł / 0,5l – 38 zł / 1l - 70 zł
Hiszpania, białe wino jakościowe.
Łagodne, lekkie wino o słomkowym kolorze i lekko
kwiatowym aromacie.

Vina Macadel tinto DO BIO

100 ml – 8 zł / 250 ml – 20 zł / 0,5l – 38 zł / 1l - 70 zł
Hiszpania, czerwone wino jakościowe.
Łagodne, owocowe wino o intensywnym rubinowym
kolorze i intensywnych nutach truskawkowych.

Finca Fabian Chardonnay BIO 2014

100 ml – 8 zł / 250 ml – 20 zł / 0,5l – 38 zł / 0,75l – 56 zł
Hiszpania, Kastylia, białe wytrawne.
Harmonijne, świeże oraz zrównoważone wino z
nutami egzotycznych owoców i ananasa.

Finca Fabian Tempranillo BIO 2014

100 ml – 8 zł / 250 ml – 20 zł / 0,5l – 38 zł / 0,75l – 56 zł
Hiszpania, Kastylia, czerwone wytrawne.
Intensywnie czerwone, gładkie i zrównoważone wino.

Viognier BIO 2014 0,75l – 69 zł

Hiszpania, Kastylia, białe wytrawne.
Świeże, owocowe wino z łagodnymi nutami
cytrusowymi i kwiatowymi.

Wino polskie
DB.4&13 Canva 2013 0,75l – 129 zł

Polska, czerwone wytrawne.
Flagowe czerwone wino z Bliskowic, leżakujące przez
rok w używanej, dębowej francuskiej beczce.
Charakterystyczny dla caberneta zapach i smak czarnej
porzeczki uzupełnia cierpkość o garbniki regenta. Wino
ciągle młode, o dużym potencjale dojrzewania.

V15& 2014 0,75l – 119 zł

Polska, białe wytrawne.
Subtelny zapach mokrej skały wapiennej i dojrzałych
gruszek. Bardzo dobrze zintegrowany alkohol i kwas.
Doskonałe wino z potencjałem starzenia.

Wino argentyńskie
Puro Dieter Meier 2009 BIO 0,75l – 119 zł
Argentyna, Mendoza, czerwone wytrawne.
Zbalansowane wino o aromacie azjatyckich przypraw
z nutami kwiatowymi i jagód leśnych.

Malbec J. Bousquet BIO 0,75l – 119 zł

Argentyna, Mendoza, czerwone wytrawne.
Pięknie purpurowe wino, o lekko dymnych nutach
kandyzowanych śliwek, pełne i soczyste.

Chardonay J. Bousquet BIO 0,75l – 119 zł
Argentyna, Mendoza, białe wytrawne.
Pełne i wyraziste wino, nuty cytrusowe - mango,
wyczuwalny aromat kwiatôw akacjowych, świeże
i porywające.

Restauracja brazylijska
Carioca Resto Bar
ul. Krupnicza 6
www.cariocabar.pl
facebook.com/cariocarestobar
tel. 512 465 930
Serwis nie jest wliczony w cenę.

Karta win
Wino portugalskie
Quinta de Romeu BIO 2011 0,75l – 99 zł

Portugalia, Bragança, czerwone wytrawne.
Intensywnie rubinowe wino o złożonym aromacie
z nutami owoców leśnych.

Restauracja brazylijska
Carioca Resto Bar
ul. Krupnicza 6
www.cariocabar.pl
facebook.com/cariocarestobar
tel. 512 465 930
Serwis nie jest wliczony w cenę.

Prosecco
Prosecco Frizzante Veneto BIO VEGAN
0,75l – 69 zł

Włochy, Veneto, białe wytrawne musujące.
Orzeźwiające, przejrzyste, jasne wino o słomkowym kolorze
i aromacie owocowym z nutą jabłek, moreli i banana.

Prosecco MILLESIMO fizzy “SO EASY” IGT BIO
VEGAN 0,75l - 79 zł
Włochy, Treviso, białe wytrawne musujące.
Szczepy Glera i Pinot Nero; przejrzyste, jasne wino
w kolorze słomkowym, z nutami akacjowymi.

Prosecco MOSCATO fizzy “SO EASY” IGT BIO
VEGAN 0,75l - 79 zł
Włochy, Treviso, białe słodkie musujące.
Szczep Moscato Bianco; przejrzyste, jasne wino
w kolorze słomkowym, z nutami brzoskwiniowymi
i morelowymi.

Wina BIO (organiczne)
Wino organiczne powstaje z winogron, które pochodzą
z winnicy certyfikowanej jako organiczna lub gdzie stosuje
się większość technik rolnictwa biologicznego. W procesie
winifikacji używa się tylko naturalnych drożdży i nie stosuje
się produktów pochodzenia zwierzęcego, ani surowców
z roślin modyfikowanych genetycznie.

