WINA REGIONALNE

Winnica Turnau znajduje się we wsi Baniewice, około 50 km od Szczecina, jest to pierwsza tak
duża winnica i nowoczesna winiarnia w województwie zachodniopomorskim. Winnica stanowi
przedsięwzięcie rodzinne stworzone przez Zbigniewa, Grzegorza i Jacka Turnaułów oraz Tomasza
Kasickiego. Trwające od 2009 roku nasadzenia oraz remont dziewiętnastowiecznego budynku
gospodarczego pozwoliły rodzinie Państwa Turnau na stworzenie nowoczesnej winnicy z własną
przetwórnią. Składa się ona z dwóch parceli mających w sumie 17 hektarów, obsadzonych głównie
szczepami solaris i johanniter oraz rondo i regent.

Riesling 2015

Wino białe wytrawne

99,00 zł / 0,7 l

Riesling zachowuje swoją szlachetność, opartą na wysokiej chrupkiej kwasowości
i kompozycji zapachów zielonego jabłka, limonki i cytrusów. Jego wyjątkowy
charakter podkreśla aromat melona z delikatnie zaznaczoną nutą jaśminową.
W smaku jabłkowogrejpfrutowe, zdecydowane i orzeźwiające, z potencjałem na
kilkuletni rozwój w butelce. Riesling z Winnicy Turnau to pachnące owocem,
a jednocześnie poważne wino, odzwierciedlające siłę i witalność odmiany.

Solaris 2015

Wino białe wytrawne

79,00 zł / 0,7 l

Solaris zawdzięcza swoją nazwę słońcu i wykorzystuje każdy jego promień do
stworzenia pełnej, kompleksowej struktury smaku i niepowtarzalnej gamy zapachowej.
Aromaty gruszki, brzoskwini i miodu znajdują swoje odbicie w smaku, gdzie wyraźna
grejpfrutowa kwasowość równoważy się z wytrawnością i dojrzałością, niepozbawioną
owocu. Solaris z Winnicy Turnau to intensywne icharakterne wino o niezwykle stabilnej
budowie.

Johanniter 2015

Wino białe półsłodkie

89,00 zł / 0,7 l

Błyszczące, klarowne wino, o jasno słomkowej barwie. Pierwszy nos jest
intensywny i owocowy, po zakręceniu kieliszkiem oferuje bukiecik kwiatów
i garść zielonych owoców takich jak jabłka czy agrest. W tle czeka spokojnie
słodka nektarynka uwydatniona już w ustach. Posmak jest długi i przyjemny.
Łagodne i harmonijne wino, o trwałych aromatach, gotowe zarówno na dłuższe
jego przechowywanie, jak i do picia od razu.
Johanniter z Winnicy Turnau to wino o najwyższej zawartości cukru resztkowego
wśród oferowanych win półsłodkich. Satysfakcjonujące w odbiorze, pozwalające
delektować się słodyczą bez żadnych przeszkód.

Rose 2015

Wino różowe półwytrawne

69,00 zł / 0,7 l

Wino o głębokiej barwie eleganckiego różu, z połyskiem. Zapach nasuwa skojarzenie
z ciepłem letnich owoców i zaskakuje intensywnością. Obecne tu aromaty poziomki,
truskawki i czerwonej porzeczki w ustach komponują się z cytrusową kwasowością
i egzotyczną nutą owocu granatu. Rosé z Winnicy Turnau to lekkie orzeźwienie
w słońcu i eleganckie dopełnienie wieczornych spotkań oraz subtelny towarzysz
kulinarnych podróży.

Rondo/Regent 2015

Wino czerwone wytrawne

89,00 zł / 0,7 l

Głęboka barwa sygnalizuje bogactwo smaku i mocy wina, jakie ze sobą niosą dwie
czerwone odmiany Rondo i Regent. W nosie przywodzi na myśl zapachy dymu, skóry
i ziemi, ale obecna woń czereśni łagodzi ten charakter. W posmaku kakao gra
z czereśniową pestką, a zaokrąglona taniczność, wynikająca z dojrzewania w beczce,
czyni wino poważnym i statecznym.

Cabernet 2015

Wino czerwone wytrawne

Cabernet o lekko dymnym początku rozwija aromaty jeżyn i zielonej papryki,
poprzedzających pikantność chili i pieprzu. W smaku czekoladowa nuta przeplata
się z posmakiem czarnej porzeczki i aronii, co stanowi wstęp do beczkowych
garbników. Cabernet z Winnicy Turnau harmonijnie łączy wciąż żywą owocowość,
wyraźną kwasowość oraz świeże taniny, co czyni to wino dobrze zbudowanym
i gotowym na kilkuletni rozwój w butelce.

99,00 zł / 0,7 l

WINA CHILIJSKIE
Caballo Dorado Sauvignon Blanc white semi dry
Wino białe, półwytrawne o jasnej słomkowej barwie z zielonymi refleksami.
Wyrazisty, wyrafinowany aromat cytrusów i owocówtropikalnych. Dobrze
zbalansowane, rześkie i świeże. Polecamy do owoców morza, sushi i lekkich sosów.

Wino białe, wytrawne o jasnej złotej barwie. Intensywny i elegancki aromat owoców
tropikalnych, bananów, ananasa i marakui. Dobrze zbudowane, zbalansowane,
rześkie z przyjemnym zakończeniem. Polecamy do serów, ryb i owoców morza.

Caballo Dorado Merlot red semi dry
Wino czerwone, półwytrawne o pięknej, rubinowej szacie. Intensywny aromat
dojrzałych truskawek i śliwek ze szczyptą wanilii i nutami czekolady. Wino dobrze
zbalansowane, długie z miękkimi taninami. Polecamy do serów, past i wszystkich
rodzajów mięs.

14,00 zł / 150 ml _ 50,00 zł / 0,7 l

Caballo Dorado Chardonnay white dry

Caballo Dorado Cabernet Sauvignon red dry
Wino czerwone, wytrawne o intensywnej rubinowej szacie. Połączenie aromatów
czarnej porzeczki, jeżyny i dzikiego bzu. W smaku zaokrąglone, dobrze zbalansowane i długie. Polecamy do serów i dań z czerwonego mięsa.

WINA MOŁDAWSKIE

Storks Premium Merlot red dry
Wino czerwone, wytrawne, jakościowe. Wytwarzane ze starannie wybranych
winogron odmiany Merlot, dojrzewające w dębowych beczkach. Barwa ciemno
rubinowa. Intensywne aromaty jagód, śliwek i malin. W smaku soczyste, złożone,
z nutami ziół i oliwy. Wino doskonale wyważone, z miękkimi taninami wspierającymi
długie zakończenie. Doskonale komponuje się z wołowym carpaccio, daniami
z kaczki lub z wieprzowej szynki.

Storks Premium Sauvignon Blanc white dry
Wino białe, wytrawne, jakościowe. Barwa jasna, słomkowa z zielonymi refleksami.
Wino bardzo aromatyczne z nutami grejpfruta i pieprzu. Doskonale komponuje się
z daniami rybnymi, sushii i ostrymi serami. smaku harmonijne, rześkie, z długim
finiszem.

Storks Merlot semi dry

Storks Chardonnay semi sweet
Wino białe, półsłodkie. Lekkie, przyjemne wino o jasno słomkowej szacie.
Szeroki wachlarz aromatów- pigwy, gruszki, ananasa, mango i innych owoców
tropikalnych. W smaku przyjemne, owocowe, łagodne charakterystycznym dla
odmiany posmakiem.Polecane do ryb smażonych , grillowanych i duszonych.
podanych w sosach, do zapiekanych warzyw z sosem beszamelowym, do owoców
morza, do mięs podawanych z owocami, do łagodnego serowego fondue oraz do
ciast.

Storks Pinot Noir semi sweet
Wino czerwone, półsłodkie. Wino mołdawskie, czerwone, półsłodkie wytwarzane
z winogron szczepu Pinot Noir. Posiada delikatną rubinową barwę oraz
charakterystyczne dla odmiany aromaty czereśni, malin i śliwy. Polecane
do picia jako aperitif, a także do orzechów, ciast, owoców i lekkich deserów.

Storks Muscat semi sweet
Wino białe półsłodkie. Lekkie, bardzo aromatyczne wino o jasno słomkowej szacie.
Posiada oryginalny aromat kwiatu pomarańczy, cytryny, cynamonu i maślanych
ciastek. W smaku słodkie, przyjemne i wyraziste. Polecane do ryb smażonych,
grillowanych i duszonych podanych w sosach, owoców morza, mięs podawanych
z owocami, do łagodnego serowego fondue oraz do ciast, deserów i lodów.

Aster Spumant Chardonnay, Sauvignon, Aligote semi dry
Wino musujące białe. Wytwarzane według tradycyjnej technologii z winogron
szczepów Chardonnay, Sauvignon i Aligote, uprawianych w winnicach z regionu
centralnej Mołdawii. Wino o jasno słomkowej szacie, delikatnym aromacie z nutami
owoców. Perfekcyjnie zbalansowane. Długotrwała perlistość podkreśla świeżość
i wesoły charakter wina.

12,00 zł / 150 ml _ 40,00 zł / 0,7 l

Wino czerwone półwytrawne. Wino odznacza się pięknym, czerwonym kolorem,
przyjemnym aromatem z nutami śliwy i wiśni oraz miękkim, owocowym smak
zawartość garbników, z niską kwasowością. Polecane do duszonych potraw
z drobiu i wieprzowiny, do ryżowych i makaronowych sałatek, do pikantnych
sosów i potraw orientalnych, do smażonych i wędzonych ryb.

