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CHAMPAGNE / FRANCJA / FRANCE

Stworzony z 80% gron Pinot Noir, i 20% Chardonnay. Odkryjemy tu perfekcyjną 
wręcz kompozycję smaków i aromatów. W nosie świeże, z lekkimi akcentami 
cytrusów i żółtych jabłek. W posmaku zaś przede wszystkim tropikalne owoce 
wspierane przez kremowy charakter. Wykończenie pełne i dobrze wyważone, 
pozostawiające wspomnienie dojrzałego grejpfruta i soczystej mandarynki. 
Całość dopełniają krągłe i gładkie bąbelki, dające doskonałą perlistość.

Idealne jako aperitif, a także jako dodatek do dań z ryb i owoców morza.

280 PLN

CHARLES MONTAINE BRUT 
MILLESIME 2009

VENETO / WŁOCHY / ITALY

Kolor jest słomkowy z typowymi zielonkawymi reeksami i pełnej wigoru wyjątkowo 
drobnej perlistości. Wino pachnie intensywnie cytrusami, migdałami i kwiatami 
akacji. W ustach pokazuje się doskonale wyważona kwasowość i świeże 
aromaty, jest dobrze zbudowane, długie i wytrawne. 
Wino na okazję i bez okazji oraz jako świetny aperitif. Struktura jest 
zrównoważona, a smak wyraźny i niebywale przyjemny. 

Znakomite do lekkich dań, deserów oraz serów. 

119 PLN750 ML

PROSECCO 8 SECCO
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750 ML

wina musujace
Sparkling wineSparkling wineSparkling wine



PIERMONT / WŁOCHY / ITALY

Wino dojrzewa w stalowych zbiornikach, aby zachować naturalny smak 
winogron. Ma wyraźny złoto-żółty kolor, złożone aromaty (jabłko) z eleganckimi 
kwiatowymi nutami. Pełne i okrągłe. Dobra równowaga kwasowa i przyjemny 
posmak. Delikatnie maślane. 

Świetnie komponuje się z rybami, białym mięsem, sałatkami, niezbyt ostrymi 
serami.

129 PLN750 ML

GRANDE PASSOLO PIEMONTE
CHARDONNAY D.O.C.

VENETO / WŁOCHY / ITALY

Villa Molino Ferdi Bianco Veronese to 100% ręcznie zbieranych winogron 
odmiany Garganega uprawianych we włoskim regionie Veneto. Grona 
podsuszane są przez 40 dni, by zmniejszyć zawartość wody i wydobyć z nich 
naturalną słodycz. Metoda ta stosowana jest przy produkcji Amarone, jak i 
Ferdi Bianco Veronese - dlatego też trunek ten nazywany jest często „Białym 
Amarone”. 

Wino eleganckie, o intensywnym, żółto-złotym kolorze. W nosie odkryjemy 
delikatny aromat dojrzałych owoców z przewagą gruszek i moreli, przełamany 
nutami herbatników i kruchego ciasta, z subtelnymi niuansami kwiatów i miodu. 
W smaku delikatne, aromatyczne i świeże, z długim posmakiem.

139 PLN

VILLA MOLINO FERDI BIANCO
VERONESE IGT 

750 ML

White wineWhite wineWhite wine

wina biale
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ALZACJA / FRANCJA / FRANCE

Gewurztraminer to wielka specjalność regionu alzackiego, gdzie odmiana ta 
osiąga niezwykłe silną aromatyczność. Jest to wino z powiewem korzeni i 
przypraw, o wyjątkowej jakości i zadziwiającym bukiecie dojrzałych, 
egzotycznych owoców. Delikatne i gładkie, może radować samo w sobie.

Wino idealne jako aperitif, świetnie pasujące do owoców morza i ryb.

140 PLN750 ML

ALSACE GEWURZTRAMINER
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ALENTEJO / PORTUGALIA / PORTUGAL 129 PLN750 ML

CHAMINE BRANCO

White wineWhite wineWhite wine

wina biale

Białe Chamine to pierwsze tego typu wino powstałe w Cortes de Cima – rmy, 
która raczej słynie ze swoich doskonałych win czerwonych. Jak przystało jednak 
na dzieło Joergensenów, Chamine Branco jest dopracowane w każdym calu. 
Choć aromat nie zdradza nam zbyt wiele, poza elegancko skomponowaną 
mieszanką akcentów zielonych jabłek i cytrusów z odrobiną mineralności, to 
smak okazuje się błogi i satysfakcjonujący. Świetnie dobrana mieszanka 
szczepów Antão Vaz, Viogner, Verdelho i Sauvignon Blanc przynosi ustom 
elegancki i w miarę miękki smak białych owoców, ze śladami agrestu i trawy 
cytrynowej. Końcówka jest znów zgrabnie podkreślona mineralnością, 
a całokształt jest zgrabny i lekki.

Doskonałe jako aperitif.



Ten podstawowy Chenin Blanc ze Stellenrust w niesie w sobie aromaty lanoliny, 
moreli, limonki oraz mineralności. W ustach o solidnej budowie, niemal oleiste, 
napakowane owocem cytrusowym, ale też wyraźną, szorstką mineralnością, 
która ładnie, gęsto wybrzmiewa w długim, ożywczym, pełnym kwasowej werwy 
niszu.

Wino to wybornie łączy się z zjedzeniem, szczególnie zachwyca przy 
potrawach z drobiu oraz ryb, jak również z sałatkami.

CENTRAL VALLEY / CHILLE

Kolor Terra Andina Sauvignon Blanc to piękna, palona słoma. W zapachu 
intensywnie świeże z czystymi nutami grejpfruta, nektarynek oraz brzoskwiń. 
W ustach bardzo harmonijne i równie świeże z powtórzonymi akcentami 
egzotycznych owoców. Aby zachować owocowy charakter i rześkość należy je 
pić młode, w ciągu najbliższych 2 lat. 

Wino wybornie komponuje się z daniami na bazie skorupiaków lub koziego 
sera.

119 PLN750 ML

TERRA ANDINA FRESH
SAUVIGNON BLANC

COLCHAGUA / CHILLE

Ciekawe połączenie odmian Viognier i Chardonnay daje wino złożone i 
kompleksowe, o delikatnym kolorze złota, z zielonkawymi reeksami. Viognier 
daje winu nuty dojrzałych moreli i egzotycznych owoców tropikalnych, z kolei 
Chardonnay odpowiada za nuty cytrusów i zielonych jabłek. Świeże i rześkie, 
owocowe, z żywą kwasowością i kremowym zakończeniem.

Doskonale komponuje się z daniami rybnymi, wegańskimi oraz pikantnymi 
potrawami.

119 PLN750 ML

ESTAMPA ESTATE VIOGNIER

STELLENBOSCH / RPA / SOUTH AFRICA 89 PLN750 ML

STELLENRUST 
CHENIN BLANC

White wineWhite wineWhite wine
wina biale
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Red wineRed wineRed wine
wina czerwone

TOSKANIA / WŁOCHY / ITALY

Corte Orsini Chianti Riserva to mieszanka 85% Sangiovese, 10% Canaiolo i 5% 
Cabernet Sauvignon uprawianych we włoskiej Toskanii. Po procesie winikacji 
wino dojrzewa w beczkach z dębu slawońskiego przez co najmniej 12 
miesięcy, a następnie minimum 3 miesiące leżakuje w butelkach. Dzięki temu 
otrzymujemy krzepkie, intensywnie rubinowe Chianti o zdecydowanym 
charakterze. 

W aromacie dużą doza dojrzałego w słońcu owocu z przewagą jeżyny i śliwki 
spowitego nutą ołków i akcentem kawy mokka. Na podniebieniu esencjonalne 
i pełne harmonii. Odkryjemy tu niuanse ciemnej czekolady i czarnych wiśni 
przyprószonych odrobiną pieprzu. Całość spowita przez miękki, acz 
zauważalny garbnik.

94 PLN750 ML

CORTE ORSINI 
CHIANTI RISERVA

PUGLIA / WŁOCHY / ITALY

Rocca Primitivo Puglia IGT to 100% gron Primitivo uprawianych we włoskiej 
Apulii. Wino o głęboko czerwonej barwie z oletowymi reeksami i skoncentro-
wanym bukietem. Odkryjemy tu nuty ciemnego owocu i przypraw, bez smoły czy 
dymu. Podniebienie dobrze zaokrąglone, pełne dojrzałych śliwek, wiśni, malin 
i kakao z delikatnymi taninami. Całość nie jest ciężka, ale treściwa.

Szczególnie nadaje się do makaronów i dań z wołowiny, jak również do 
większości serów.

94 PLN750 ML

ROCCA PRIMITIVO 
PUGLIA I.G.T



Red wineRed wineRed wine
wina czerwone

PUGLIA / WŁOCHY / ITALY

Lealtanza Rioja Crianza to w całości grona Tempranillo leżakowane przez 12 
miesięcy w rocznych i 2-letnich beczkach z dębu francuskiego, a następnie po 
rozlaniu do butelek kolejne 12 miesięcy w zaciszu piwnic Bodegi. W aromacie 
intensywne nuty czerwonej owocowości, z przewagą truskawek i malin 
muśniętych szczyptą wanilii. W smaku intensywne i dobrze zbudowane, akcenty
przetworzonych owoców podkreślonych przez łagodne taniny. Finisz elegancki 
i welurowy. Całość odpowiada zarówno klasycznym podniebieniom, jak i 
młodemu pokoleniu miłośników Riojy.

Wspaniałe do cielęciny, drobiu, jagnięciny, makaronów, risotto i tapas.

109 PLN750 ML

LEALTANZA RIOJA
CRIANZA D.O.C.

VENETO / WŁOCHY/ ITALIA

Rubinowy kolor z odcieniami oletu. Bukiet jest intensywny, wyczuwalne aromaty 
wiśni i orzechów, na podniebieniu pełne i aksamitne. Dobrze zrównoważone, 
pełne o średnio długim niszu. 

Doskonałe uzupełnia makarony, risotto, pizzę oraz jagnięcinę.

139 PLN750 ML

VILLA MOLINO 
VALPOLICELLA RIPASSO D.O.C.



VENETO / WŁOCHY / ITALY

Villa Molino Amarone Doc jest winem o intensywnym, rubinowoczerwonym 
kolorze. Wino to charakteryzuje owocowy bukiet, aromaty porzeczki, jeżyny
i słodkich migdałów z nutami wanilii i czekolady. W smaku dominują wiśnie 
i dojrzałe śliwki, w tle wyczuwalny akcent ołków z subtelnym posmakiem 
czekolady. Wino to powstaje z podsuszanych winogron zbieranych ręcznie 
a następnie przechowywanych w specjalnych warunkach przez 4-5 miesięcy. 

Idealnie komponuje się z czerwonym mięsem z grilla, dziczyzną, gulaszem, 
wędlinami i serami.

269 PLN750 ML

VILLA MOLINO 
AMARONE D.O.C

PIEMONT / WŁOCHY / ITALY

Wino produkowane w 100% z winogron Nebbiolo uprawianych w regionie 
Piemont. Leżakowane w dębowych beczkach przez 2 lata, a następnie kilka 
miesięcy w butelkach przed opuszczeniem winnicy. To niezwykle eleganckie 
wino o pięknym kolorze granatu, delikatnym zapachu, pełnym i harmonijnym 
smaku owoców. Długi i przyjemny posmak. Bardzo dobrze zrównoważone.

Idealny towarzysz pikantnych makaronów, mięs i potraw z grilla, steków oraz 
serów.

249 PLN750 ML

CASCINA BRUNI BAROLO
MARIALUNGA D.O.C.G

TOSKANIA / WŁOCHY/ ITALIA

Brunello to pochodzi z upraw położonych na wysokości 350 m n.p.m. 
Najwyższej jakości Sangiovese. Barwa wina jest nasycona, z pobłyskami 
zbliżonymi do granatu. Aromat jest typowy i intensywny, o charakterystycznych 
nutach ołków i kontury z owoców leśnych, z odrobiną tytoniu i wanilii. W 
ustach wyczuwalny jest zdecydowany charakter tego wina. Typowy, rustykalny 
smak jest solidnie podparty dębowym garbnikiem, a posmak wina jest klasyczny 
i naprawdę długi. 

Świetnie komponuje się z dziczyzną, wołowiną i jagnięciną.

349 PLN750 ML

RENIERI BRUNELLO 
DI MONTALCINO

Red wineRed wineRed wine
wina czerwone



CENTRAL WALLEY / CHILE

Santa Rita Heroes Merlot to dobry przykład miękkiego i gładkiego, ale dobrze 
zbudowanego Merlota. Jest to wino o rubinowym kolorze z oletowymi 
reeksami. W nosie intensywne nuty owoców leśnych, śliwek i truskawek 
z akcentem suszonych ziół i wanilii. W smaku eleganckie, z łAgodnymi taninami 
oraz dojrzałą owocowością. Posmak długi, przekonujący i przyjemny.

Znakomicie pasuje do czerwonych i białych mięs, wędlin i serów.

94 PLN750 ML

SANTA RITA
HEROES MERLOT

CHILE

Santa Rita Reserva Carménère to pełne wyrazu i lekko szorstkawe Carménère 
o rubinowej barwie z gron uprawianych Rapel Valley. Odzwierciedla typowe 
cechy tej odmiany. W aromacie delikatnie pikantne, z niuansem wanilii 
i bogatym, krągłym, czarnym owocem. W smaku treściwe, z niezwykle 
jedwabistym garbnikiem. 10-12 miesięcy spędzonych w beczkach z dębu 
francuskiego i amerykańskiego sprawia, że całość nabiera pełni i złożoności.

Doskonałe do wołowiny, wszelakich pieczeni i serów.

139 PLN750 ML

SANTA RITA
RESERVA CARMENERE

KALIFORNIA / USA

Owoce do produkcji wina pochodzą w 87%-ach z regionu Mendocino 
County i w 13%-ach z Sonoma County w Kaliforni, z winnic o bardzo małej 
wydajności, z podłoży wulkanicznych i kamienistych. Wino charakteryzuje się 
piękną, ciemno-czerwoną barwą. Bukiet i smak to skojarzenie z dojrzałymi 
śliwkami, dżemem malinowym i jeżynami. Końcówka okraszona jedwabistym 
dotykiem cedrowego drzewa i przypraw. 

Doskonałe do pikantnych dań z makaronami, przystawek, dań z grilla, serów i 
pizzy.

179 PLN750 ML

KENDALL-JACKSON 
VINTER’S RESERVE ZINFANDEL

Red wineRed wineRed wine
wina czerwone



STELLENBOSCH / RPA / SOUTH AFRICA

Stellenrust Pinotage to wino z południowoafrykańskiego szczepu narodowego 
– Pinotage. Szczep powstały z połączenia odmian Pinot Noir oraz Cinsault. 
Wino to charakteryzuje się aromatami malin, dojrzałych brzoskwiń i czarnych 
wiśni. Wyczuwalne są również subtelne nuty dębu – wino dojrzewa w beczkach 
12 miesięcy.  

Idealny kompan do pikantnych dań, głównie mięsnych, jak również do 
makaronów i serów pleśniowych.

110 PLN750 ML

STELLENRUST PINOTAGE

ROBERTSON / RPA / SOUTH AFRICA

Excelsior San Louis Shiraz jest to wino które zostało nazwane na cześć 
południowoafrykańskiego ogiera - San Louis, który w 1981 roku wygrał jeden z 
najbardziej elitarnych wyścigów konnych w RPA.
Ten mocarny Shiraz dojrzewający 18 miesięcy w beczkach z amerykańskiego 
dębu oferuje wyjątkowo mocne aromaty czekolady, espresso i przypraw.
Na podniebieniu bogaty z posmakiem czarnych wiśni. Długi nisz.

Idealny towarzysz do steków wołowych.

180 PLN375 ML

EXCELSIOR SAN LOUIS SHIRAZ

PAARL / RPA / SOUTH AFRICA

Wino Grand Plaisir po raz pierwszy wyprodukowane zostało w 1997 roku jako 
eksperyment. Wyjątkowe wino, wyprodukowane z 40% Cabernet Sauvignon, 
15% Shiraz, 15% Cabernet Franc, 10% Merlot, 10% Malbec i 10% Petit Verdot. 
Wszystkie winogrona uprawiane na najlepszych parcelach winnicy. Fermentacja 
poszczególnych odmian odbywa się osobno. Wino dojrzewa w 300 litrowych 
beczkach z francuskiego i amerykańskiego dębu przez 16 miesięcy. Jest to 
potężne wino o pięknej barwie, lekko korzennym aromacie dojrzałych owoców, 
z nutami cedru i wanilii. Bogate, w smaku pełne czerwonych owoców, ciemnej 
czekolady, tytoniu, mokka i porzeczki. Piękny i długi nisz. 

Wino harmonijne, idealne do czerwonych pieczonych mięs, dziczyzny i dobrych 
serów.

189 PLN750 ML

GRAND PLAISIR DE MERLE

Red wineRed wineRed wine
wina czerwone



ALENTEJO / PORTUGALIA / PORTUGAL

Znakomite Sauternes z winogron odmian Semillon, Sauvignon Blanc i 
Muscadelle dotkniętych szlachetną pleśnią botrytis cinerea, leżakowane w 
stalowych kadziach. Wino o pięknej, złotej szacie, pełne aromatów dojrzałych 
pomarańczy, miodu i owoców kandyzowanych. Usta słodkie i skoncentrowane 
ze szlachetnym posmakiem botrytis. 

Potrawy idealne do Sauternes to: foie gras, sery, wytrawne tarty, pieczony 
kurczak, sushi, ciasta i desery.

149 PLN375 ML

CHATEAU CHARRIER SAUTERNES

Swt wineSwt wineSwt wine
wina slodkie

Zapraszamy do rezerwacji spotkań oraz cateringów.
Kontakt – info@accata.pl, +48 22 668 96 15. 

@restauracja_navona
OBSERWUJ 

@navona.restauracja
POLUB NAS

+48 602 414 055
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