WINA MUSUJĄCE

La Melisa
cafe&restaurant

WINA BIAŁE

La Melisa
cafe&restaurant

LA MELISA Cossetania brut D.O. Cava

LA MELISA

SZCZEP
Macabeo, Parellada, Xerello.
WYTRAWNE

SZCZEP
Souvignon Blanc/Viognier Cote du Rhone.
FRANCJA, WYTRAWNE

24 m-ce na osadzie w butelce, produkowane metodą
tradycyjną, aromaty skórki chleba, cytrusy.
Idealne na aperitif.

Białe wytrawne wino z niezwykłą soczystością świeżych
owoców, trawy cytrynowej. Doskonałe do owoców morza
lub jako aperitif.

49 zł butelka, 15 zł kieliszek

39 zł butelka, 12 zł kieliszek

BACIO DELLA LUNA CUVEE SPUMANTE
Veneto

HUNKY DORY

SZCZEP
Glera.
WŁOCHY, PÓŁWYTRAWNE
Wino o jaskrawym, słomkowo-żółtym kolorze, z delikatnym
i żywym perlage. Intensywny i czarujący bukiet, dobrze
zrównoważone aromaty świeżych, zielonych jabłek,
brzoskwiń i kwiatów akacji. Smak jest bogaty, intensywny,
a jednocześnie miękki i świeży. Idealne na każdą okazję,
doskonałe jako aperitif.

SZCZEP
sauvignon Blanc.
NOWA ZELANDIA, MALBOROUGH, WYTRAWNE
Wino o mocnym owocowym bukiecie z dominującymi nutami
cytrusów, agrestu i ziół. W ustach sprężyste, rześkie
z wyraźnym akcentem mineralnym.
110 zł butelka

48 zł butelka

LAMBRUSCO DELL'EMILLIA ROSSO

LONG BARN

SZCZEP
Lambrusco, Emilia Romania.
WŁOCHY, PÓŁSŁODKIE

SZCZEP
Chardonnay, Kalifornia, Napa Valey.
NOWA ZELANDIA, MALBOROUGH, WYTRAWNE

Wino charakteryzuje się owocowym aromatem i przyjemnym,
intensywnym smakiem z dominującymi nutami czereśni
i truskawek, z miękkimi taninami i eleganckim, długo
pozostającym na podniebieniu wykończeniem. Doskonałe
do deserów.

Delikatnie wytrawne, białe wino z aromatami mandarynek,
ananasów i gruszek wzbogaconymi nutą wanilii. Posmak
gruszek z delikatną nutą wanilii. Dojrzewanie w dębie
zapewnia miękkość i delikatne ciepło wanilii. Długi, kremowy
finisz.

49 zł butelka, 15 zł kieliszek

75 zł butelka, 18 zł kieliszek

MONTAUDON BRUT AOC CHAMPAGNE
JACQUART &ASSOCIES DISTRIBUTION

CHABLIS

SZCZEP
Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay.
FRANCJA, WYTRAWNE

SZCZEP
Domaine Chanson Burgundia, Francja wytrawne.
FRANCJA, WYTRAWNE

Szampan o złoto-morelowym kolorze i średniej kwasowości.
Aromat skórki od chleba, drożdży. W smaku lekki, owocowy
- chrupkie jabłka, cytrusy.

Nos z aromatem masła i prażonych orzechów laskowych.
Nuty mineralne oraz świeżego drewna. Świeże i smaczne
w ustach. Orzeźwiające dzięki wyważonej kwasowości.

219 zł butelka

120 zł butelka

ERBELDINGER

LONG BARN Napa Valey, Kalifornia

SZCZEP
Riesling Hochgewachs Feinherb.
NIEMCY, PÓŁWYTRAWNE

SZCZEP
Zinfandel.

Riesling, z dobrą głębią aromatu i smaku oraz z ledwie
wyczuwalnym cukrem resztkowym. Stworzony z gron
zebranych ze starych winorośli z winnicy Gundheimer
Mandelbrunnen. W aromacie czuć jabłko mieszające się
z cytryną i elegancką nutą mineralną.

Starzony w amerykańskim i francuskim dębie, klasyczny,
kalifornijski zinfandel, z aromatami leśnych owoców ( jeżyna,
malina), z nutą jasnych rodzynek i akcentem wanilii. W
ustach pełne ciała, łagodne, soczyste z posmakiem
żurawiny, owoców granatu i nutą majeranku. Złożony, długi
finisz.

39 zł butelka, 12 zł kieliszek

75 zł butelka, 18 zł kieliszek

DEUSA NAI Marques De Ceceres

ONTANON CRIANZA

SZCZEP
Albarino.
HISZPANIA RIAS BAIXAS, WYTRAWNE

SZCZEP
Tepranillo.
RIOJA, HISZPANIA, WYTRAWNE

Wyczuwalne nuty kwiatowe i owocowe, średnia kwasowość,
idealne do owoców morza.

Dojrzewanie 12 m-cy beczka, 12 m-cy butelka. Aromaty
dojrzałych czerwonych owoców z nutą wiśniowego dżemu,
wanilii, tytoniu i skóry.

95 zł butelka
130 zł butelka, 28 zł kieliszek

CONNOISSEUR LE GRAND DORMEUR
Cotes de Gascogne

PORTILLO
SZCZEP
Malbec.
ARGENTYNA, MENDOZA, WYTRAWNE.

SZCZEP
Gros manseng.
Typowe słodkie wino dla regionu Sud-Ouest. Smakowite,
z przyjemnymi aromatami kandyzowanych owoców
i suszonych moreli. Długi, urzekający finisz, zachowujący
świeżość i finezję cieszy podniebienie. To wino doskonale
towarzyszy pleśniowym serom, foie gras i deserom ale jest
również świetne jako aperitif.

Wino o gładkich taninach, w ustach lekko pikantne
przyprawy, dojrzałe wiśnie i czarna jagoda stanowić będzie
wyśmienitego kompana do steków, kaczki, półtwardych
serów.
90 zł butelka

68 zł butelka, 16 zł kieliszek

PIEGAIA RISERVA 2012,
Chianti Conti Capponi
SZCZEP
Sangiovese.
TOSKANIA , WŁOCHY, WYTRAWNE.

WINA CZERWONE

La Melisa
cafe&restaurant

Soczyste, pełne owocu wino z urzekającymi wiśniowo czereśniowymi aromatami i cisowo orzechowymi nutami.
W ustach nowoczesne z dobrze zintegrowana beczką
i zdecydowaną owocową ewolucją.
140 zł butelka, 30 zł kieliszek

LA MELISA
SZCZEP
Sarah/Merlot.
FRANCJA COTE DU RHONE LEKKO WYTRAWNE
W smaku czerwone dojrzałę owoce tj. wiśnia, czereśnia
owoce leśne.
39 zł butelka, 12 zł kieliszek

CAMPO MARINA PRIMITVO DI MANDURIA
2017 Terre DI Sava
SZCZEP
Primitivo Apulia.
WŁOCHY, PÓŁWYTRAWNE.
Rubinowy kolor, z fioletowymi refleksami. Aromaty intensywne przypominające dojrzałe wiśnie i śliwki, z przyjemnymi
nutami kakao i wanilii. W smaku subtelne, miękkie, delikatne,
o dobrze wyważonych taninach.
95 zł butelka, 22 zł kieliszek

