ВИНO
Червени вина

Минков Брадърс Сира, 2010, Братя Минкови,
Източна тракийска низина – Карнобат
Гранатов и наситен цвят с красиви отблясъци. Богат
аромат със зрял характер, доминиран от сочна зряла
вишна „конфи” и свежи нотки на млени пипери, с
акценти шоколад, карамел, подправки и ванилия във
вкусовия аромат. Много хармоничен и балансиран
вкус, с усещане за сочност, приятна свежест и меки,
зрели танини, с дълъг, плодов и сочен финал. Виното е
отлежавало 10 месеца в стари барици от американски
дъб.

22,00

Минков Брадърс Кюве, 2010, Братя Минкови,
Източна тракийска низина, купаж
Искрящ, малиново червен цвят. Ефектен нос със сочен
червен плод,вишна, праскова и ванилия, долавя се свеж
акцент на мента, карамелен бонбон, сметана,
шоколад и леки препечени тонове. Леко до средно,
стегнато и свежо тяло със среден финал, в който
остава спомен за сушени треви или дим.

25,00

Сайкъл Пино Ноар, 2010, Братя Минкови,
Тракийска низина, Карнобатски регион
Красив, блед черешов цвят с меки отенъци.
Интензивен аромат, доминиран от зряла череша, с
нюанси на мускус, дим и дискретни почвени тонове.
Балансиран вкус, със средна структура, зряла череша,
с дълъг и приятно свеж финал.

18,00

Сайкъл, Каберне совиньон, Каберне фран и
Мерло, 2010, Братя Минкови
Ярък, тъмно рубинен цвят с малинови отблясъци.
Свеж нос с акценти на череша, вишна и листа на
вишна. Обло и хармонично, стопено тяло с лека
структура и спокоен финал.

19,00

От Избата, Каберне совиньон и Каберне
фран, 2010, Братя Минкови, Тракийска низина,
Карнобатски регион
Дълбок и пyрпурен цвят, с красиви меки оттенъци.
Интензивен аромат, с пикантни подправки и нюанси
на добре узрели червени дребни плодове, които във
вкусовия аромат са с конфитюрен характер,
комбиниран с подправки, шоколад, дим и препечени
акценти. Плътен и мощен вкус, с богати зрели танини
и усещане за сладост и зрялост, с много дълъг,
хармоничен и богат, ароматен финал. Виното е
отлежавало 18 месеца в нови барици от френски дъб,
притежава потенциал да се развива в бутилка до 6
години.

51,00

Вила Армира, Каберне Совиньон, 2008,
Ямантиеви, Сакар
Тъмно рубинен цвят с известна умора. Долавя се
развитие на нос с акценти на тютюн, кожа,
карамелен бонбон. Леко, ароматно тяло със суховат
край. Виното трябва да се пие веднага.

15,90

Вила Армира, Мерло, 2008, Ямантиеви, Сакар
Наситен тъмно гранатов цвят. Средно интензивен
плодов нос - череша и къпина. Свежо, с леко тяло и
краткотраен плодов финал.

15,90

Вила Армира,Сира, 2008, Ямантиеви, Сакар
Наситен тъмно виолетов цвят. Интензивен нос с
акцент на локум, виолетки и сочен черен плод.
Хармонично, с добра структура, зърнести танини и
сух финал, затоплящ.

15,90

Квантум Сира и Каберне Совиньон, 2009,
Домейн Бойар, Източна тракийска низина, купаж
Наситен, жив пурпурен цвят. Средно интензивен нос с
шоколад, ликорис и дребни черни плодове. Зърнисто,
средно тяло със сух финал.

19,80

Мезек Уайт Сойл, Каберне совиньон и
Мавруд, 2009,Катаржина, Сакар
Хубав рубинен цвят. Средно интензивен нос с усещане
за зрял червен плод, подправки и добре интегриран дъб.
Балансирано и сочно на вкус с меки танини и
елегантен финал.

18,00

Мезек Уайт Сойл, Мерло, 2009, Катаржина,
Сакар
Наситено рубинен, искрящ цвят с пурпурни отенъци.
Аромати на червени плодове, препечена слива. Вкус на
червени плодове, стафида, смола, опушен дъб с
далечни шоколадови нотки. Обло и хармонично със
средно, сладко тяло, което завършва сравнително
бързо и приятно сухо.

18,00

Виа Диагоналис, 2007, Кастра Рубра/Телиш,
Сакар
Красив, гранатов цвят с развитие. Благороден нос със
сушено месо, шоколад, червени плодове и йод.
Хармонично, фино вино с йод, сочен горски плод и
солен акцент във вкусовия аромат. Пикантно и
завършено, в момента е в апогея си.

23,00

Аликант Буше и Мерло, 2008, Телиш, Сакар
Наситен тъмно рубинен цвят. Дискретен нос, в който
се разкриват сладки аромати на какао, печени черни
плодове, дим и акцент на месо. Тялото е със средна
структура и велурени танини, средно продължителни
впечатления.

20,00

Шато Белица, 2002, Дамяница, Долината на р.
Струма
Елегантно и хармонично червено сухо вино създадено
от сорта мерло. Гроздето е от избрани лозя в
тракийската низина. Бере се на ръка, когато е
достигнало оптимална зрялост, винифицирано е
внимателно, без да се използват съоръжения, които
да го огрубят.

20,00

ТТ Каберне фран, Сира и Мерло, 2009, Тера
Тангра, Сакар, купаж
Плътен гранатов цвят. Конфитюрен нос със сладки
акценти на карамел, мушмула, вишна, землист нюанс и
мента. Обло, хармонично, леко тяло с плодовопикантен финал.

21,00

Тера Тангра Органик, 2008, Тера Тангра,
Сакар, купаж
Вино от биологично грозде от района на Сакар.
Красив, "топъл" гранатов цвят. Средно интензивен
нос с нюанси на чай, пипер, дървесна кора и сушени
дребни горски плодове. С мека свежест в лекото до
средно тяло и сравнително добър, пикантен финал.
Купаж от Каберне совиньон, Мерло и Мавруд.

19,90

Мавруд Св. Димитър, 2009, Загрей
Притежава плътен цвят и интензивен аромат.
Атрактивните червени и черни плодове на нос
преминават и във вкуса, който впечатлява с добри
танини и структура и завършва с приятен галещ
послевкус.

15,90

+359, 2006, Вила Любимец, Южен Сакар и
Източни Родопи
Червено вино с тъмно рубинен цвят, с пурпурен
оттенък. Топъл аромат, доминиран от горски черни
плодове и презряло грозде. Свеж вкус и плътно тяло
преплетени с много зрял плод, кожа и дим. Отличен
послевкус, дълъг и елегантен финал.

18,00

Крю 169, 2006, Ловико, Дунавска
равнина,Сухиндол
Средно наситен рубинен цвят. Лек аромат на плодове.
Вкусът му е доста сочен, леко горчив, силно усещане
за зрели плодове. Доста свеж край. Средно дълъг
послевкус.

16,00

Розе
Ничия земя Розе, 2010, Дамяница, Долината
на р. Струма
Искрящ "лучен" цвят, розово-оранжев. Деликатен нос
с развитие, с акценти на сухи червени плодове, билки и
пръст. Хармонично, свежо тяло с освежаващ
завършек.

19,80

Бели вина
Сайкъл, Совиньон блан, Братя Минкови

17,00

Сайкъл, Вийоне, Братя Минкови

17,00

Сайкъл, Гевюрцтраминер, Братя Минкови

18,00

БиСайкъл, Шардоне и Коломбар, Братя
Минкови

БиСайкъл, Совиньон блан и Ризлинг, Братя
Минкови

ТриСайкъл, Совиньон блан и Вийоне, Братя
Минкови

18,00
17,00
18,00

Наливно вино
Червено вино, наливно 0,250 л

3,50

Червено вино, наливно 0,500 л.

6,00

