WINA DOMU | HOUSE WINES
Carnasale
Marche
Trebbiano
IGT Marche

10,-

34,-

0,15l

0,5l

WŁOCHY | ITALY
Białe wino delikatnie wytrawne, produkowane w 100% z odmiany Trebbiano Toscano. Kolor
słomkowo żółty, bukiet owocowo - kwiatowy, w smaku świeże i rześkie a zarazem delikatne, w
zapachu nuta wiosennych kwiatów z odczuwalną słodyczą.
Gently dry white wine, produced in 100% of the Trebbiano Toscano. Straw-yellow color, fruit-floral
bouquet, fresh and crisp, yet fragrant, spring floral fragrance with sensual sweetness.
Szczepy: 100% Trebbiano Toscano
Carnasale
Marche
Sangiovese
IGT Marche

10,-

34,-

0,15l

0,5l

WŁOCHY | ITALY
Czerwone wino wytrawne, produkowane w 100% z odmiany Sangiovese, która jest doskonale
znana z Toskanii. Wino o przyjemnym owocowym bukiecie. W ustach dominują dojrzałe owoce
czerwone, z delikatną przewagą śliwek.
Red dry wine, produced in 100% of the Sangiovese variety, which is well known in Tuscany. Wine
with a nice fruity bouquet. The mouth is dominated by ripe red fruits, with a slight advantage of
plums.
Szczepy: 100% Sangiovese

SZAMPAN | CHAMPAGNE
Champagne
Baron Fuente
Tradition Brut
AOC Champagne

196,-

0,75l

FRANCJA | FRANCE
Słomiano-żółty kolor. Bukiet dyskretny i elegancki, z nutami ciastek maślanych oraz owoców
kandyzowanych i lekkim aromatem miodu. W ustach elastyczne i dobrze wywarzone, o długim,
pełnym zakończeniu.
Light yellow in colour with very fine mousse. The bouquet is discreet and elegant with a note of
brioche and candied or stewed fruits and a light honey aroma. Supple and well-balanced on the
palate, with a long finish.
Szczepy: 70% Pinot Meunier, 30% Chardonnay

WINO MUSUJĄCE | SPARKLING WINE
Serenissima
Veneto
Prosecco Frizzante Ca' Marcella
DOC Treviso

73,-

WŁOCHY | ITALY
Wino o jasno-słomkowym kolorze. Lekki i świeży bukiet, a w nim wyczuwalne nuty dojrzałych
jabłek W ustach rześkie i żywe, a jednocześnie pełne i dobrze wywarzone.
The wine in light-straw color. Light and fresh bouquet, and the notes of ripe apples in it. The
mouth is crisp and vivid, yet full and well made.
Szczepy: 85% Glera, 15% Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Blanc, Pinot Nero

0,75l

WINA BIAŁE | WHITE WINES

Zenato
Veneto
Pinot Grigio
IGT Pinot Grigio delle Venezie

14,-

19,-

96,-

0,15l

0,75l

WŁOCHY | ITALY
Bladożółty kolor ze szmaragdowymi refleksami. Delikatny, kwiatowo-owocowy bukiet, w którym
dominują nuty ananasa i jabłka. Wino świeże, o przyjemnym, cytrusowym posmaku.
Pale yellow colour with greenish highlights. Delicate aromas of flowers and fruit are dominated by
pineapple and apple. This fresh wine has a pleasant, citrus aftertaste.
Szczepy: 85% Pinot Grigio, 15% Chardonnay

Valle Martello
Abruzzo
Trebbiano d’Abruzzo
DOC Trebbiano d’Abruzzo

74,-

0,75l

WŁOCHY | ITALY
Kolor bladożółty. W nosie przeważają białe kwiaty oraz owoce z sadu i delikatne cytrusy.
W ustach bardzo świeże i zbalansowane. Przyjemne grejpfruitowe nuty na finiszu.
Light yellow wine, with a persistent and intense bouquet of citrus fruits and floral aromas. The
juicy fruits, such as peach, are noticeable in the mouth. Wine full body, well balanced, with a long
finish.
Szczepy: 100% Trebbiano d’Abruzzo

Campelo
Douro
Vinho Verde Adamado (wino półwytrawne/semi-dry)
DOC Vinho Verde

68,-

PORTUGALIA | PORTUGAL
W kolorze żółte z zielonymi refleksami. Intensywnie owocowe z wyraźnymi nutami jabłek limonki.
W ustach bardzo gładkie i owocowe. Niezwykle świeże, pozostawiające po sobie długie wrażenie
orzeźwienia.
Wine color is yellow with green glances . Intense, fruity, with apple and lime notes. Smooth, fresh,
fruity and young. Semi Dry.

0,75l

WINA BIAŁE | WHITE WINES

Chilcas
Colchagua
Chardonnay Reserva

88,-

0,75l

Chile | Chile
Bogate, soczyste i owocowe wino o czystej kwasowości i eleganckim wyczuwalnym dębie. Ma
łagodnie intensywne aromaty gruszkowe i tropikalne owoce, takie jak banan i mango. Starzenie e
dębowych beczkach dało aromaty masła, tostów, karmelu oraz miodu. Umiarkowanie trwałe na
podniebieniu o delikatnej objętości i średniej kwasowości.
A rich, succulent and fruity wine with a clean balancing acidity and elegant, toasty oak. It boasts
moderately intense aromas of pear and tropical fruit such as banana and mango. Barrel-aging
brought aromas of butter, toast, caramel, and honey. Moderately persistent on the palate with
delicate volume and medium acidity.
Szczepy: 100% Chardonnay

Giesen
Marlborough
Ridge Sauvignon Blanc

116,-

0,75l

NOWA ZELANDIA | NEW ZELAND
Wino o jasno słomkowym kolorze. W nosie żywa pikanteria z połączenia tropikalnych owoców,
mocno wyczuwalnego różowego grejpfruta ,limonki i trawy cytrynowej oraz aromatów suszonych ziół. W ustach żywo owocowe i rześkie, o świeżym i delikatnym finiszu.
The wine in light-straw color. An aromatic blend of elderflower, kaffir lime leaf, pink grapefruit and
dried herb. This wine has vibrant citrus and concentrated fruit on the palate, finishing crisp and
bright.
Szczepy: 100% Sauvignon Blanc

WINO RÓŻOWE | ROSE WINES

Zenato
Veneto
Bardolino Chiaretto
DOC Bardolino Chiaretto

14,-

19,-

0,15l

94,-

WŁOCHY | ITALY
Intensywny koralowy róż. W nosie zdecydowane nuty malin i czarnej porzeczki, z trawą w tle.
Wino harmonijne na podniebieniu. Paleta jest delikatna i zrównoważona. Orzeźwiające
z posmakiem migdałów na finiszu.
Intense coral pink in color with a strong personality on the nose offering notes of raspberry and
black currant with grassy undertones that are mirrored harmoniously on the palate. Palate is
delicate and balanced, acidic with a strong almond aftertaste.
Szczepy: 65% Corvina, 15% Rondinella, 15% Molinara, 5% Negrara

0,75l

WINA CZERWONE | RED WINES

Zenato
Veneto
Valpolicella Classico Superiore
DOC Valpolicella Classico Superior

14,-

19,-

98,-

0,15l

0,75l

WŁOCHY | ITALY
Czerwony, rubinowy kolor, charakterystyczny, delikatny bukiet, w którym dominują nuty owocowe
z przewagą porzeczek, można też wyczuć lekki odcień migdałów. Wytrawne, pełne, aksamitne
wino, z wyraźnym wiśniowym posmakiem. Może leżakować kilka lat.
Ruby red colour. Nose is really delicate, reminiscent of maraschino cherries and forest fruit. It is
dry and velvety, yet full-bodied and of amazing structure, that lets one age it for several years.
Szczepy: 85% Corvina Veronese, 10% Rondinella, 5% Sangiovese

Valle Martello
Abruzzo
Montepulciano d’Abruzzo
DOC Montepulciano d’Abruzzo

74,-

0,75l

WŁOCHY | ITALY
Rubinowy kolor. Bardzo świeże, owocowe wino z dominującą nutą wiśni i malin. W ustach
bardzo owocowe, o przyjemnym, lekko słodkawym finiszu.
Ruby color. Very fresh, fruity wine with a dominant note of cherries and raspberries. In the mouth
very fruit, with a pleasant, slightly sweet finish.
Szczepy: 100% Montepulciano d’Abruzzo

Piantaferro
Tuscany
Chianti
DOCG Chianti

107,-

WŁOCHY | ITALY
Wino o rubinowoczerwonym kolorze. W nosie wyczuwalny bogaty bukiet owoców lasu i
podsuszanych śliwek, a także fiołków. Wino o mocnym ciele i długim finiszu. 12 miesięcy
leżakowało w dębowej beczce.
Wine is ruby red color. A rich bouquet of forest fruits and dried plums, as well as violets, is
noticeable in the nose. Wine with strong body and long finish. 12 months aged in an oak barrel.
Szczepy: 100% Sangiovese

0,75l

WINA CZERWONE | RED WINES

Piantaferro
Sicilia
Terre Siciliane Nero d’Avola
IGT Sicilia

78,-

0,75l

WŁOCHY | ITALY
W kolorze ciemna, nasycona czerwień, przechodząca niemal w czerń. W nosie owoce lasu,
jagody, jeżyny. W ustach dominują czarne porzeczki i wiśnie z subtelnymi korzennymi nutami w
tle.
In dark color, saturated red, going almost black. The fruit of the forest, berries, blackberries in the
nose. Black currants and cherries dominate the mouth with subtle root notes in the background.
Szczepy: 100% Nero d’Avola

Bordeaux
Bordeaux Superieur
AC Bordeaux Superieur

96,-

0,75l

FRANCJA | FRANCE
Bardzo eleganckie wino. Bukiet obfity w wiśnie, z wyraźną, paprykową nutą w tle. W ustach
wiśnie, śliwki i jeżyny z subtelnie zaznaczoną mineralnością. Wino o doskonałym balansie i
długim, lekko waniliowym zakończeniu.
Very elegant wine. Bouquet abundant in cherries, with a distinct paprika in the background.
Cherries, plums and blackberries in the mouth and mineral notes. Wine with excellent balance
and long, vanilla finish.
Szczepy: 80% Merlot, 20% Cabernet Franc

Bodegas Tobia
Rioja
Viña Tobia Seleccion Crianza
DOC Rioja

147,-

HISZPANIA | SPAIN
Intensywnie rubinowy kolor. W nosie wyczuwalne wyraźne nuty suszonych śliwek, wiśni i jagód.
W tle delikatnie pikantne nuty ziołowe czarnego pieprzu, Goździków i cynamonu.
Można wyczuć również cedrowe drewno, czekoladę i liście tytoniu. Na podniebieniu aksamitne i
gładkie z pełną i krągła taniną. Bardzo dobra struktura i długie zakończenie.
Intense ruby color. There are clear notes of prunes, cherries and berries. In the background the
delicate spicy notes of herbs of black pepper, cloves and cinnamon and
Cedar wood, chocolate and tobacco leaves. On the velvet and smooth palate with full and round
tannin. Very good structure and long finish.
Szczepy 70% Tempranillo, 18% Graciano, 12% Garnacha

0,75l

WINA CZERWONE | RED WINES

Chilcas
Colchagua
Cabernet Sauvignon Reserva

79,-

0,75l

CHILE | CHILE
Bogactwo owoców czarnej porzeczki, delikatnych tanin i pikantnego dębu to wizytówka tego
pełnego wina. Świeże aromaty czerwonych porzeczek i żurawiny dzięki starzeniu w beczkach
zostały uzupełnione delikatnymi nutami czekolady, wanilii i kawy. Intensywne podniebienie oraz
bogactwo garbników zapewniają silny charakter wina oraz potencjał starzenia.
A wealth of blackcurrant fruits, delicate tannins and oak. The fresh aromas of red currants and
cranberries, thanks to the aging in the barrels, were complemented by delicate notes of chocolate, vanilla and coffee. Intense palate and richness of tannins ensure the strong character of wine
and the potential of aging.
Szczepy: 100% Cabernet Sauvignon

Chilcas
Maule Valley
Carmenere

68,-

0,75l

CHILE | CHILE
Cieliste wino pełne czarnych dojrzałych owoców, gładkich tanin i uwodzicielskiej pikanterii. Maliny
i aromaty śliwek, wraz z nutami pieprzu, wanilii i cynamonu mieszają się z tytoniem i paloną
kawą. Krągłe na podniebieniu z jedwabistymi, eleganckimi taninami.
Fruity wine full of black ripe fruits, smooth tannins and seductive spice. Raspberries and aromas
of plums, along with notes of pepper, vanilla and cinnamon mix with tobacco and roasted coffee.
Rounded on the palate with silky, elegant tannins.
Szczepy: 100% Carmenere

Viñalba
Mendoza
Viñalba Malbec

88,-

ARGENTYNA | ARGENTINA
Kolor jest intensywnie purpurowy z czarnymi połyskami. Wino zaprasza aromatami czarnej
porzeczki i śliwki powoli odkrywając nuty podsuszanych śliwek. Bogate i pełne smaku czarnych
owoców z pikantnym finiszem.
Kolor jest intensywnie purpurowy z czarnymi połyskami. Wino zaprasza aromatami czarnej
porzeczki i śliwki powoli odkrywając nuty podsuszanych śliwek. Bogate i pełne smaku czarnych
owoców z pikantnym finiszem.
Szczepy: 100% Malbec

0,75l

Restauracja Galicyjska ul. Pijarska 9, 31-015 kraków
Rezerwacje: tel.: 12 430-07-62, e-mail: biuro@restauracja-galicyjska.pl

Dystrybutor win:

