KARTA WIN
WINA BIAŁE
Johanniter 2018, wytrawne

Cena
0,15l 0,75l

18zł 80zł

Mineralne wino o aromatach dojrzałego jabłka i wanilii.
Dzięki swojej pikantności pochodzącej z krótkiej maceracji
świetnie wzmacnia apetyt oraz współpracuje z wieloma
daniami.

Muscaris 2018, wytrawne

18zł 80zł

Muscaris posiada intensywny aromat tropikalnych
owoców takich jak brzoskwinia czy morela. W ustach
wino jest zbalansowane, dzięki czemu daje poczucie
orzeźwienia oraz lekkiej słodyczy.

Solaris 2018, wytrawne

18zł 80zł

Dzięki intensywnym aromatom czarnej porzeczki, jabłka i
miodu możemy poczuć się jak w owocowym sadzie.

Sanna 2016, wytrawne

18zł 80zł

Sanna to szaleństwo prosto z naszej winnicy.
Nie codzienny pomysł i sporo luzu w podejściu do
winiarstwa. Niech nie zmyli Cię różowy kolor wina bo
Sanna to białe wino, które macerowaliśmy na skórkach
czerwonych winogron.

Wenus 2016, wytrawne

15zł 65zł

Wenus – nasza bogini miłości, to idealny afrodyzjak na
wieczorne spotkanie. W aromacie wyczuwalne dojrzałe
brzoskwinie oraz śliwki. Wytrawna natura tego wina
doskonale połączy się z rybami i białym mięsem.

KARTA WIN
WINA CZERWONE

Cena
0,15l
0,75l

Regent 2016, wytrawne

16zł

70zł

To obowiązkowa pozycja dla smakoszy czerwonych mięs takich
jak polędwica wołowa lub kaczka. Mocna intensywność aromatów
czereśni lub wiśni oraz owoców leśnych z łagodnym uczuciem
w ustach. Świetne również dla tych którzy bardzo troszczą się o
swój układ krwionośny oraz zdrowie, Regent to odmiana która
jest bardzo bogata w antyoksydanty.

WINA MUSUJĄCE:
Seyval Blanc 2016

120zł

Wino musujące zostało wyprodukowane metodą tradycyjną
podczas której fermentacja następuje w butelce. W nosie
świeże aromaty jabłka i cytrusów przewijają się z mniej
widocznymi aromatami drożdżowymi które powstały
po 3 latach leżakowania na osadzie. Polecamy je do naszych
przystawek.

WINA SPECJALNE:
Pomarańczowe 2018, wytrawne

30zł 140zł

Różowe Regent 2018, wytrawne

18zł

80zł

Wszystkie wina dostępne w naszej winnicy są produkowane
przez nas czyli właścicieli Dworu Sanna, a stworzyliśmy je po
to żeby nasi Goście podczas pobytu zapomnieli o
codziennych problemach, zbliżyli się jak najbliżej natury i
mogli się zrelaksować

