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POLECAMY    

La Jara Prosecco Extra Dry 

 Włochy    Glera  białe, musujące, półwytrawne 

Organiczne, wegańskie wino o zielonkawej barwie ze złotymi refleksami. Bąbelki długo utrzymują się 
w kieliszku, a dominujące aromaty to zielone jabłko, skórka mandarynki i białe kwiaty. W ustach intensywnie 
musuje pozostawiając przyjemny jabłkowy finisz.

18 zł  120 zł  

POLECAMY    

Veuve Clicquot Brut 

Francja  Pinot Meunier, Pinot Noir i Chardonnay  białe, musujące, wytrawne 

Veuve Clicquot Brut to wytrawny szampan najwyższej jakości. Do jego produkcji wykorzystuje się trzy 
odmiany szczepów winogron: Pinot Meunier, Pinot Noir i Chardonnay, których zbiór odbywa się w 100% 
ręcznie. W bukiecie wyraźnie dominuje szczepem Pinot Noir, który określa jego siłę i intensywność. 
Zdecydowany owocowy smak tworzy harmonijną całość z bardziej dyskretnymi nutami wanilii.

360 zł 

POLECAMY    

Weingut Frank Riesling 

Austria  Riesling  białe, wytrawne 

Wino o pięknym złotym kolorze. Elegancki nos – wyczuwalne gruszki Williams  i melon miodowy 
wraz z dojrzałymi soczystymi owocami pestkowymi. Mocne, z dobrze zrównoważoną kwasowością 
na podniebieniu. Długie wykończenie. 

110 zł 

POLECAMY    

Moon Twist Saiuvignon Blanc Blush

Nowa Zelandia  Sauvignion Blanc  białe, wytrawne 

Ekspresyjne wino o pięknej barwie w bladym odcieniu owocu granatu i klasycznie intensywny, 
rześki aromat owoców tropikalnych z niuansem truskawki i agrestu. Na podniebieniu soczyste, 
orzeźwiające z odrobiną róży i czerwonych owoców.

120 zł20 zł  

POLECAMY    

Chardonnay Bianco D.O.C. Piave

Włochy  Chardonnay     białe, wytrawne 

Wino białe o kolorze słomkowożółtym ze złotymi refleksami. Czysty i intensywny aromat, owocowy, 
jabłkowo-morelowy, kwiaty akacji, ananas. Elegancki smak, dobrze zorganizowana struktura i dobra 
kwasowość. Doskonałe jako aperitif, serwowane do pierwszych dań rybnych, przekąsek, zup warzywnych, 
dań z owoców morza i średnio dojrzałych serów.

105 zł16 zł  

POLECAMY    

Sauvignon Bianco ITG Marca Trevigiana

Włochy Sauvignon Blanc  białe, wytrawne 

Wino białe o kolorze słomkowożółtym z zielonkawymi odcieniami. Bardzo intensywny aromat, z nutami 
warzyw, szałwii, nutami pieprzu i owoców egzotycznych. Idealnie pasuje do przystawek na bazie ryb i serów 
pleśniowych.

105 zł16 zł  
750 ml100 ml

Wino musujące z regionu Veneto północne Włochy. Kolor janosłomkowy z zielonymi refleksami. 
Aromat owocowy, świeży z nutami gruszki, złocistego jabłka i skórki od chleba. Wino lekko pikantne 
o smaku owocowym.

Prosecco Spumante Millesimato D.O.C. Brut

 Włochy    Glera  białe, musujące, wytrawne 

POLECAMY     18 zł   110 zł



POLECAMY     105 zł

Carmenere Rosso D.O.C. Piave

Włochy Carmenere  czerwone, wytrawne 

Wino czerwone o intensywnym rubinowym kolorze z fioletowymi refleksami, z wiekiem przechodzący 
w granat. Aromaty czerwonych owoców, typowa nuta zielna oraz aromaty jeżyn i pieprzu. Smak balsamiczny, 
wytrawny, lekko pikantny i treściwy oraz lekko taniczny. Pasuje do dziczyzny, pieczeni, dań mięsnych z grilla 
i dojrzałych serów.

POLECAMY     110 zł 18 zł

Chloris Primitivo di Manduria

Włochy      Primitivo di Manduria    czerwone, wytrawne

Barwa czerwono-rubinowa z fioletowymi refleksami. Nos typowy, bardzo intensywny, kojarzący się z bardzo 
dojrzałymi czerwonymi owocami, dżemem śliwkowym, z akcentami przypraw i lukrecji oraz nutą suszonych 
owoców. W smaku pełne, miękkie, dobrze zbudowane i zrównoważone. W finale powracają przyjemne nuty 
aromatyczne czarnej wiśni, suszonych fig, kakao i kawy.

POLECAMY     320 zł

Sartori Amarone della Valoplicella Classico Corte Bra

Włochy     Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella    czerwone, wytrawne

Barwa ciemna z lekkimi odcieniami granatu. Bukiet charakterystyczny, przypominający suszone czerwone 
owoce, czekoladę i przyprawy. W smaku pełne, aksamitne i bogate. Wyczuwalna wiśnia i wanilia z delikatną 
nutą rodzynek.

POLECAMY     90 zł 14 zł

Pierre Brevin Rose d'Anjou

Francja     Cabernet Franc., Cabernet Sauvignonn    różowe, półwytrawne

Wino przejrzyste i delikatne, o pięknej różowej barwie uzyskanej dzięki jednodniowej maceracji winogron. 
W bukiecie owocowe, świeże z lekkim aromatem kwiatów róży. W ustach delikatne, początkowa kwasowość 
idealnie zrównoważona słodyczą truskawek i moreli.

Verduzzo Friulano D.O.C

Włochy Friulano  białe, deserowe

Wino deserowe Verduzzo Friulano to antyczny szczep pochodzenia fruliańskiego. Wino to jest bardzo 
tradycyjne dla regionu Friuli Venezia Giulia. Kolor głęboko miodowo-złoty, zapach intensywny, owocowy 
i kwiatów akacji a smak słodki, ale dobrze zbalansowany. To typowe wino deserowe, im starsze tym lepiej 
komponuje się ze starzejącymi serami, dobrze smakuje na zakończenie posiłku.

POLECAMY    120 zł18 zł  

POLECAMY    

Dr Zenzen Riesling Alkoholfrei

Niemcy  Riesling  białe, wytrawne 

Świeże, bezalkoholowe wino i niezwykle czystej, jasnożółtej barwie. Bogaty smak kryje w sobie jabłka, 
brzoskwinie i cytrusy. 

70 zł10 zł  

POLECAMY    

Villa Poggio Caspagnolo Chianti Colli Senesi

Włochy Sangiovese, Merlot czerwone, wytrawne 

W kieliszku jasna rubinowa barwa. Intensywny i charakterystyczny bukiet czerwonych owoców i fiołków. 
Wino dobrze wyważone, eleganckie, o dobrej kwasowości, z przyjemnymi nutami czarnej czekolady i wiśni.

120 zł 
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750 ml100 ml



750 ml100 ml 750 ml100 ml

750 ml100 ml

ul. Okopowa 3, 20-400 Lublin restauracja@artedelgusto.pl81 503 12 25

POLECAMY     120 zł

Merlot Rosso D.O.C. Friuli Grave

Włochy Merlot  czerwone, wytrawne 

Wino Merlot to dobrze zbudowane, kompletne i bardzo aromatyczne wino o niepowtarzalnym mocnym smaku. 
Kolor intensywny czerwono rubinowy, aromat ziołowy, charakterystyczny dla młodych winogron, z czasem 
nabiera zapachu śliwki i gorzkiej czekolady. W smaku zarysowane lekkie taniny i harmonijna struktura. 

Klasyczne czerwone wino z regionu Friuli północnych Włoch. Cabernet Franc to solidne, mocne, kompletne 
i bardzo aromatyczne wino o niepowtarzalnym mocnym smaku. Kolor intensywny czerwony, zapach ziół, 
trawy, wyczuwalne aromaty malin, jagód. W smaku zarysowane lekkie taniny i harmonijna struktura.

Cabernet Franc Rosso D.O.C. Friuli Grave

Włochy Cabernet Franc czerwone, wytrawne

POLECAMY     135 zł 20 zł

Raboso Rosso ITG Marca Trevigiana

Włochy Raboso półwytrawne

Wino czerwone o bardzo delikatnym perlage. W kolorze rubinowym z tendencją do fioletu. O zapachu wiśni 
i moreli oraz poziomki i dzikich jagód. Ciepły, żywy, przyjemny kwaskowy smak. Idealnie komponuje się 
z przekąskami na bazie wędlin, mieszanych mięs z grilla i makaronów z mięsem i pomidorami.

POLECAMY     105 zł

POLECAMY    

Jaffelin Burgogne Pinot Noir

Francja Pinot Noir  czerwone, wytrawne 

Wino o kolorze mocnej czerwieni. Lekkie, urzekające aromatami czerwonych owoców, czereśni i wiśni, 
z subtelną nutą przypraw. W ustach rześkie, owocowe, świeże, z delikatnie korzennym finiszem.

110 zł 18 zł

POLECAMY    

Villa Poggio Brunello di Montalcino 

Włochy     Sangiovese Grosso czerwone, wytrawne 

Najwyższej klasy wino włoskie o bogatej strukturze, długo dojrzewające w dębowej beczce. W kieliszku głęboka 
rubinowa czerwień z odcieniem granatu. Bogate aromaty czerwonych owoców z nutą kwiatową, cynamonem oraz 
tytoniem. W ustach wytrawne i łagodne zarazem – dzięki długo uwalniającym się i niezbyt agresywnym taninom.

320 zł 

POLECAMY    

Barolo Classico D.O.C.G.

Włochy Nebiolo  czerwone, wytrawne 

To wspaniałe czerwone wino pochodzi ze starannej selekcji szczepów Nebbiolo. Barolo jest symbolem i królem 
win Piemontu. Kolor jest granatowy z rubinowymi refleksami, bukiet jest intensywny z nutami cynamonu i wanilii 
oraz nutami kakao i kawy w smaku pełne i aksamitne i przyjemnie taniczne oraz dobrze zbalansowane.

 280 zł 
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POLECAMY     120 zł

Sartori Valpolicella Classico

Włochy      Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella  czerwone, wytrawne 

Wino o jasnorubinowej barwie. W nosie owocowe z wyraźnymi aromatami kandyzowanych truskawek. 
W ustach średniej budowy, zrównoważone i rześkie, o subtelnym wiśniowym smaku wzbogaconym o nuty 
pieprzu i wanilii.

 


