Wychodz c, zapytaj kelnera
o swoje ulubione wino
i zabierz je ze sob do domu.
www.firlejowesiolo.pl
www.facebook.com/firlejowesiolo

Misiones de Rengo

Cava Nitus

Sauvignon Blanc,
Chile

Penedes,
Hiszpania
PÓŁSŁODKIE

85 zł

Hiszpańskie, musujące wino CAVA,
wyprodukowane metodą szampańską tj. wtórnej fermentacji
w butelce.
Białe, półsłodkie wino o aromatach cytryny i gruszki.
Świeżość i delikatność zawdzięcza
odmianom xarel.lo, macabeo oraz
parellada, użytych do produkcji tego wina.
* Dostępne jest także wytrawne.

Andre Gallois
Vin mousseux,
Francja
PÓŁSŁODKIE

55 zł

Lekkie, orzeźwiające wino o aromacie jabłek i cytrusów. Doskonałe
do owoców, delikatnych deserów
i jako aperi�f.
* Dostępne jest także wytrawne.

WYTRAWNE

20 zł / 187 ml

Wino chilijskie, ze słynnych winnic
w dolinie Valle De Maule, białe,
wytrawne o żółto-zielonkawejbarwie, intensywnym bukiecie zapachowo-smakowym.
Orzeźwiające, ekspresywne, o długim,
trwałym, owocowym, przyjemnym
zakończeniu.
Doskonałe jako aperi�f, pasuje do
młodych serów, sałatek z surowych
warzyw, ryb, owoców morza, białych mięs i pieczonego drobiu.

Misiones de Rengo
Cabernet Sauvignon,
Chile

WYTRAWNE

20 zł / 187 ml

Wino chilijskie, ze słynnych winnic
w dolinie Valle de Rapel, czerwone,
wytawne, o głębokiej rubinowej
barwie przechodzącej w kolor
bardzo ciemnej śliwki. Młode wino o niezwykłej kompozycji aromatów, pachnące dojrzałymi słodkimi owocami, a także lekką czekoladą, kawą, dymem i przypiekanym chlebem.
Doskonałe do czerwonych pieczonych mięs, sosów, makaronów
i łagodnych serów.

Barefoot
Finisterra

BodegaCortes
Cortes
Bodega

Aragonez,
PinotCastelao,
Grigio, Trincadeira,
Alentejo,
Portugalia
Kalifornia,
USA
PÓŁWYTRAWNE

PÓŁWYTRAWNE

70zł zł
65

Wino o łagodnych aromatach
Orzeźwiające białe wino z kuszącą
czarnych porzeczek, w smaku
nutą cytryn oraz brzoskwini, moreli
interesujące, delikatnie ziemiste
i jabłek. Doskonałe do drobiu,
z dominatą śliwki i kwaśnej wiśni.
owoców morza, pikantnych makaJest wyraziste, bogate w garbniki.
ronów oraz pizzy.
Doskonałe do drobiu, owoców
morza, pikantnych makaronów
oraz pizzy.

Moscato
GranBarefoot
Monumento
Muscat,
Syrah,
Kalifornia, USA
Hiszpania
SŁODKIE
WYTRAWNE

70zł zł
65

Wino o głębokim, rubinowym kolorze, pełne owocowych aromatów
wiśni, malin, czarnej porzeczki oraz
nut wanilii. W ustach mocne
z wyczuwalnymi owocami, okrągłymi taninami i przyjemnym posmakiem z nutą fiołków.
Odpowiednie do pieczonego i grillowanego mięsa, pizzy oraz makaronów

La
Sastreria
New
Land Garnacha
Sauvignon
Garnacha
Tinta,Blanc,
NowaAndas,
Zelandia
Bodegas
Hiszpania
WYTRAWNE

90 zł
70 zł

Wino lekko wytrawne, świeże o jas-
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Bodeaga
Cortes,
Bodega
Cortes,
Hiszpania
Hiszpania

5050

PÓŁWYTRAWNE
zł
PÓŁSŁODKIE
zł
Hiszpańskie wino gronowe.
Białe, lekkie, półsłodkie wino
Przyjemne dla podniebienia dzięki
o słomkowej barwie i delikatnym
aromatowi owoców leśnych.
bukiecie smakowo-aromatycznym.
W smaku wyczuwalne głębokie nuty
Wino rześkie i orzeźwiające w upalne
owocowe. Doskonałe do serów, dań
dni. Doskonałe do deserów, sałatek
mięsnych i wędlin.
owocowych oraz jako aperi�f.

BodegaCortes
Cortes
Bodega
Bodega
Cortes,
Bodega
Cortes,
Hiszpania
Hiszpania

50 zł
Czerwone półsłodkie stołowe wino,
PÓŁWYTRAWNE 50 zł
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wiśni oraz porzeczek.
nów,
ryżu i sałatek.
W ustach subtelne, z lekko zauważalną nutą słodyczy. Wyśmienite do
mięs i serów.

Piedra
Il La
Carpino
Merlot,
Orvieto
Classico,
Central
Valley, Chile
DOC -Umbria,
Włochy
PÓŁWYTRAWNE
WYTRAWNE

5560
zł zł
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Alentejo, Portugalia
Kalifornia,
USA
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PÓŁWYTRAWNE

70
65złzł

Wino o łagodnych aromatach
Orzeźwiające białe wino z kuszącą
czarnych porzeczek, w smaku
nutą cytryn oraz brzoskwini, moreli
interesujące, delikatnie ziemiste
i jabłek. Doskonałe do drobiu,
z dominatą śliwki i kwaśnej wiśni.
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oraz pizzy.

Barefoot
Moscato
Gran
Monumento
Muscat,
Syrah,
Kalifornia, USA
Hiszpania

SŁODKIE
WYTRAWNE

70
65złzł

Wino o głębokim, rubinowym kolorze, pełne owocowych aromatów
wiśni, malin, czarnej porzeczki oraz
nut wanilii. W ustach mocne
z wyczuwalnymi owocami, okrągłymi taninami i przyjemnym posmakiem z nutą fiołków.
Odpowiednie do pieczonego i grillowanego mięsa, pizzy oraz makaronów

New
Land
La Sastreria
Garnacha
Sauvignon
Blanc,
Garnacha Tinta,
Nowa
Zelandia
Bodegas
Andas,
Hiszpania
WYTRAWNE

50
50

Bodega
BodegaCortes
Cortes
Bodega
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Hiszpania

50 zł
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mięs i serów.
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Orvieto Classico,
Central
Valley, Chile
DOC -Umbria,
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