KARTA WIN
Wina białe

0,15 l/0,75l

Johanniter 2018, wytrawne

18 zł/80 zł

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

Muscaris 2018, wytrawne

18 zł/80 zł

Ma intensywny aromat tropikalnych owoców, można w nim wyczuć m.in. brzoskwinię
czy morelę. W ustach wino jest zbalansowane, dzięki czemu daje poczucie orzeźwienia
oraz lekkiej słodyczy.

Solaris 2018, wytrawne

18 zł/80 zł

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

Seyval Blanc 2018, półwytrawne

18 zł/80 zł

To mineralne wino o dobrze zbudowanym oleistym smaku. Jego lekką kwasowość
przełamuje nuta słodkiego agrestu. Idealne dla miłośników półwytrawnych win,
których na pewno zaskoczy swoją niepowtarzalną strukturą.

Seyval Blanc Reserva 2018, wytrawne
Wino, które dojrzewało, m.in. w dębowej beczce, dzięki czemu zyskało silnie
zbudowany i oleisty smak. W zapachu mineralne, wręcz wapienne, co oddaje
aromat podłoża, na którym rośnie, czyli wapienia, z którego składa się Roztocze.
Idealnie dopełni każdy posiłek.
Dla gości hotelowych oferujemy zniżkę 10% przy zakupie pakietu 6 win.

18 zł/80 zł

KARTA WIN
Wina czerwone

0,15 l/0,75l

Regent 2016, wytrawne

18 zł/80 zł

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

Wina musujące
Seyval Blanc, 2016

0,75l

140 zł

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

Wina specjalne
Pomarańczowe 2018, wytrawne

0,15 l/0,75l

30 zł/140 zł

Wino, które zostało stworzone na bazie Johannitera macerowanego przez 2 tygodnie.
Aromaty brzoskwini, marakui oraz lekko wyczuwalny smak ziemi wskazują na
pochodzenie wina, czyli Roztocze. Swoją dzikość ujawnia dzięki przyjemnemu
musowaniu oraz taniczności pochodzącej z dojrzałej skórki. Brak filtracji sprawia,
że wino zyskuje kolor dojrzałej pomarańczy.

Różowe Regent 2018, wytrawne
Słoneczny rocznik 2018 to aromat dojrzałych truskawek i dzikich poziomek.
W ustach wino jest pełne i bardzo łagodne z odczuciem słodyczy.
Dla gości hotelowych oferujemy zniżkę 10% przy zakupie pakietu 6 win.

20 zł/90 zł

