
k a r t a

WinWinWin



VENETO / WŁOCHY / ITALY

Wino jest wyprodukowane z winogron Glera, dawniej nazywanych Prosecco uprawianych 
w regionie Veneto. Grona do produkcji tego wina są ściśle selekcjonowane, a używane są 
tylko te najlepszej jakości. 

Wino ma piękny jasno słomkowy kolor ze złotymi reeksami. Świeże, orzeźwiające z 
wyczuwalnymi w zapachu i smaku owocami tropikalnymi z nutą kwiatową. Delikatne drobne
i trwałe bąbelki. 

Wino idealnie jako aperitif, świetnie pasujące do lekkich dań wegetariańskich. 

119 PLN750 ML

PROSECCO 
8 SECCO

@restauracja_navona
OBSERWUJ 

@navona.restauracja
POLUB NAS

+48 602 414 055
przyjęcia

+48 22 668 81 40
REZERWUJ 

SZCZEPY: GLERA



PUGLIA / WŁOCHY / ITALY
SZCZEPY: PINOT NOIR, CHARDONNNAY

Champagne House Pommery znajduje się w samym sercu francuskiego regionu szampana, 
którego hasło brzmi: „Zwykłe dni mogą mieć także niezwykłe chwile”. Champagne Pommery 
pochodzi z regionu „Grand Cru”.

Ten Apanage Rosé z Pommery składa się z 58% winogron Pinot Noir i 42% winogron 
Chardonnay uprawianych w regionie szampana we Francji. Jest pierwszym domem winiarskim 
gwarantującym jakość produkcji. Szampan o niewiarygodnie ładnym pastelowym czerwonym 
kolorze, świeżym i eleganckim zapachu z nutami czerwonych jagód i jabłek, wyjątkowo 
delikatnym i świeżym smaku oraz delikatnym i przyjemnym posmakiem.

Szczególnie nadaje się jako aperitif lub do świętowania małych i dużych chwil życia. 

490 PLN750 ML

POMMERY CHAMPAGNE
APANAGE ROSÉ FRANKRIG

wina musujace
Sparkling wineSparkling wineSparkling wine

@restauracja_navona
OBSERWUJ 

@navona.restauracja
POLUB NAS

+48 602 414 055
przyjęcia

+48 22 668 81 40
REZERWUJ 

CHAMPAGNE / FRANCJA / FRANCE 280 PLN

CHARLES MONTAINE 
CHAMPAGNE BRUT

750 ML

Champagne Charles Montaine Brut jest wytwarzany w 50% Pinot Noir, 30% Meunier i 20% 
Chardonnay, winogron uprawianych w regionie Szampanii. 

Wino o lekkim złotym kolorze ze świeżym i delikatnym aromatem owoców cytrusowych, jabłka, 
nutą tostów, marcepana oraz wanilii. Dobrze wyważony i delikatny, w smaku owocowy z nutą 
grejpfruta oraz dobrze zrównoważoną kwasowością. 

Idealny jako aperitif, do foie gras, żabich udek oraz niezbyt słodkich deserów. 

SZCZEPY: PINOT NOIR, MEUNIER, CHARDONNAY 



White wineWhite wineWhite wine

wina biale

STELLENBOSCH / RPA / SOUTH AFRICA

Stell The First to białe wino wytrawne ze szczepu Sauvignon Blanc, pochodzące z regionu 
Stellenbosch w RPA. Niesamowicie aromatyczne. W nosie intensywnie owocowe, zielone 
i świeże ze słodkawą nutą tropików. W ustach świeże, pełne owocu agrestu, melona, liczi oraz 
marakui. Przyjemna świeża kwasowość potęguje siłę doznań smakowych.

79 PLN750 ML

STELL THE FIRST 
SAUVIGNON BLANC

WELLINGTON / RPA / SOUTH AFRICA

Południowoafrykański Viognier o urzekających aromatach dojrzałych brzoskwiń oraz 
pokruszonych orzechów nerkowca. Na podniebieniu aromaty kwiatowe i przyprawy. 
Fantastyczna kwasowość. 

Idealnie komponuje się z curry oraz grillowanymi owocami morza

109 PLN750 ML

BAIN'S WAY 
VIOGNIER 

SZCZEPY: SAUVIGNON BLANC 

SZCZEPY: VIOGNIER

VENETO / WŁOCHY 

SZCZEPY: GARGABEGA

Villa Molino Ferdi Bianco Veronese to 100% ręcznie zbieranych winogron odmiany 
Garganega uprawianych we włoskim regionie Veneto. Grona podsuszane są przez 40 dni. 
Metoda ta stosowana jest przy produkcji Amarone, 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

 IGP VALLES DE SADACIA / HISZPANIA 129 PLN

MAETIERRA LIBALIS WHITE 
MUSCAT

750 ML

Maetieraa Libalis Muscat to lekkie, białe wino. Już od pierwszego spojrzenia zachęca 
ciekawą i kolorową etykietą, ale również barwą bardzo czystego, jasnożółtego koloru 
z zielonymi reeksami, co skojarzeniem przynosi słońce i plażę. W nosie jest jeszcze ciekawiej, 
gdyż jest to wino bardzo owocowe i świeże z kwiatowym tłem, z wyraźnie wyczuwalną nutą 
kwiatu kopru i jaśminu. W ustach eksplozja smaków, zrównoważona kwasowość idealne 
uzupełniająca całość, świeżość i harmonia.

SZCZEP: MUSCAT BLANC À PETITS GRAINS, VIURA, MALVASIA

KALIFORNIA / USA

Wino jest doskonałym przykładem nieleżakowanego Chardonnay w kalifornijskim stylu.  81% 
gron Chardonnay, 17% Colombard i 2% Muscat powstaje wino o jasno złotej barwie 
i bogatym aromacie. Bukiet ujawnia nuty cytrusów, kiwi i tropikalnych owoców spowitych 
akcentem pieczonych g i wanilii. Usta potwierdzają doznana nosa dodając niuanse gałki 
muszkatołowej i soczystej, niemalże słodkiej brzoskwini. 

Idealne jako aperitif, a także jako dodatek do potraw z ryb i drobiu.

79 PLN750 ML

AMERICAN WINGS 
CHARDONNAY 

SZCZEP: CHARDONNAY, COLOMBARD , MUSCAT 

PIERMONT / WŁOCHY 
SZCZEPY: CHARDONNAY

Wino dojrzewa w stalowych zbiornikach, dzięki czemu zachowano maksimum owocowości 
i 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.



ALZACJA / FRANCJA

Wino wykonane ze 100%  winogron Gewurztraminer. Jest to wino o jasnożółtym kolorze 
i charakterystycznym zapachu, pikantne, w ustach aksamitna słodycz dojrzałych owoców 
egzotycznych z odrobiną płatków róży i grejpfruta. 

Ten Gewurztraminer jest idealny jako aperitif, do potraw egzotycznych, mocnych serów 
i niezbyt słodkich deserów. Powinno być podawane schłodzone.  

146 PLN750 ML

PREISS ZIMMER 
GEWÜRZTRAMINER

WŁOCHY / VENETO 98 PLN750 ML

CAMPAGNOLA PINOT GRIGIO 
DELLE VENEZIE IGT

White wineWhite wineWhite wine

wina biale

Powstające w regionie Veneto we Włoszech, produkowane przy użyciu szczepu Pinot Grigio. 
Jest to wino o jasno słomkowym kolorze. W nosie elegancki, czysty i intensywny aromat, posmak 
zielonego jabłka. 

SZCZEP: GEWURZTRAMINER

SZCZEP: PINOT GRIGIO

UPPER GALILEE / IZRAEL

Wino zachwyca pięknym, połyskliwym, złotym kolorem. Bukiet przyjemny i dobrze zbalansowany 
urzeka aromatem jabłek, moreli, brzoskwini, skórki cytryny, masła, tostów i orzechów. Wino 
aksamitne, o długim niszu. 80% wina fermentowało w kadziach ze stali nierdzewnej, zaś 
pozostałe 20% – w nowych beczkach z dębu francuskiego, w których to pozostawiono trunek 
na ok. 4 m-ce, by dojrzewało na osadzie. Zimna fermentacja w kadziach pozostawiła w winie 
owocowość, zaś nuty dębu – to zasługa dojrzewania w beczkach dębowych. 
Wino rekomendowane do białych ryb, owoców morza, dań kuchni azjatyckiej.

156 PLN750 ML

GALIL MOUNTAIN 
VIOGNIER

SZCZEP: VIOGNER  



D.O. RUEDA / HISZPANIA

Wina de Bardos powstają tradycyjnymi metodami. Styl win odzwierciedla wyjątkowość i klimat 
kastylijskiego krajobrazu, odnosząc się z ogromnym szacunkiem do krzewów i gron, dzięki 
czemu wina osiągają elegancję i nezję rzadko spotykaną w tym regionie. De Bardos to 
wspaniałe wina o solidnej strukturze, osobowości z wyraźną taniną i owocem. Słomkowożółta 
barwa, z zielonymi reeksami. Intensywne aromaty białych owoców, cytrusów i ciętej trawy, z 
lekkim akcentem mineralnym. Owocowe, świeże i eleganckie. Wino miękkie, z przyjemną 
kwasowością i świetnym wykończeniem.

143 PLN750 ML

ARS ROMANTICA 
D.O. VERDEJO

MARLBOROUGH / NOWA ZELANDIA 149 PLN750 ML

MOUNT RILEY
MARLBOROUGH 

White wineWhite wineWhite wine

wina biale

Mount Riley Sauvignon Blanc to świeże, bogate w aromaty wino. Odnajdziemy tu pełną 
gamę nut typowych dla Sauvignon Blanc. Pełnia cytrusów z przewagą limonki i soczystych 
ananasów. 

Wspaniałe do ryb, owoców morza, drobiu oraz dań kuchni azjatyckiej. 

SZCZEPY: VERDEJO

SZCZEP: SAUVIGNON BLANC

PFAL, NIEMCY 119 PLN750 ML

SPINDLER LINDENHOF RIESLING 
SPÄTLESE

Forster Qualitatswein Spätlese Riesling jest wykonany w 100% z winogron szczepu Riesling. 
Mocno wyczuwalna mineralność charakterystyczna dla rieslingów z niemieckiego regionu 
Pfalz. Późniejszy zbiór owoców skutkuje większą koncentracją cukrów w winie. Słodycz jest 
dobrze zbalansowana kwasowością. Świeże i rześkie, pełne owocowych aromatów, głównie 
jabłek i gruszek. 

Znakomicie komponuje się z sushi, ostrymi daniami i indyjską kuchnią.

SZCZEP: RIESLING 



TOSKANIA / WŁOCHY

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.

309 PLN750 ML

RENIERI BRUNELLO 
DI MONTALCINO

SZCZEPY:  SANGIOVESE

@restauracja_navona
OBSERWUJ 

@navona.restauracja
POLUB NAS

+48 602 414 055
przyjęcia

+48 22 668 81 40
REZERWUJ 

VENETO, ,WŁOCHY
SZCZEPY: CORVINA VERONESE, RONDINELLA, MOLINARA

Flagowe wino winnicy Cantina Negrar. Grona zbierane ręcznie z krzaków o niskiej wydajności 
a następnie podsuszane powietrzem przez około 4 miesiące na bambusowych matach aż 
utracą minimum 35%-40% wagi. Po zakończonym procesie fermentacji wino 60/40% starzone 
jest 24 miesiące w beczkach z dębu Słoweńskiego i Francuskiego a następnie minimum
6 miesięcy w butelkach. Wino o pięknym głębokim rubinowym kolorze z oletowymi reeksami. 
W bukiecie dominują śliwki i maliny z nutą powideł. W smaku wyczuwalne gi, tytoń, dojrzałe 
czarne i czerwone owoce z nutą wanilii. Doskonale zbilansowane o pięknym długim niszu.

Świetnie pasuje do dziczyzny, mięs i serów.

279 PLN750 ML

AMARONE DELLA 
VALPOLICELLA CLASSICO

Red wineRed wineRed wine
wina czerwone



ABRUZJA / WŁOCHY
SZCZEPY: MONTEPULCIANO

Bezdyskusyjnie najlepszy producent w regionie Marche. Swoją przygodę z winiarstwem Umani 
Ronchi zaczął od dwóch najbardziej popularnych win z tego regionu: Verdicchio i Rosso 
Conero. Na dzień dzisiejszy oferta winiarni jest zdecydowanie większa. Najlepsze wino 
produkowane przez Umani Ronchi to Pelago.

Zbiór ręczny, maceracja maksymalnie 10 dni. Po fermentacji alkoholowej i malolaktycznej 
następuje 4 m-czne dojrzewanie w zbiornikach z nierdzewnej stali, po czym wino leżakuje 
jeszcze przez krótki okres w butelkach. Czerwono-rubinowa barwa z oletowymi reeksami. W 
nosie delikatne aromaty śliwki i czereśni. Na podniebieniu wino krzepkie i obte, delikatne 
taniny, nał wytrawny, przyjemny.

Polecane do makaronów z mięsnymi sosami, pieczonego białego i czerwonego mięsa, 
grillowanych mięs ogólnie.

96 PLN750 ML

PODERE FRONTINO 
MONTEPULCIANO

@restauracja_navona
OBSERWUJ 

@navona.restauracja
POLUB NAS

+48 602 414 055
przyjęcia

+48 22 668 81 40
REZERWUJ 

VENETO / WŁOCHY
SZCZEPY: CORVINA VERONESE, CORVINONE, RONDINELLA, MOLINARA

Ripasso Acinatico uzyskuje się przez ponowną fermentację Valpolicella Classico i macerację 
skórek winogron. Jak klasyczna Valpolicella, Ripasso jest lekko słodkawe, przypominając 
kolorem, bukietem i ciałem Amarone i Recioto. Po starzeniu w beczkach z dębu słoweńskiego, 
wino dojrzewało w beczkach z francuskiego dębu przez 12 miesięcy a potem jeszcze 
6 miesięcy w butelce. Dzięki tym zabiegom zyskało świeże nuty dojrzałych owoców, przypraw, 
tytoniu i suszonych owoców, które przywodzą na myśl Amarone. W kolorze dominuje silnie 
czerwony rubin. 

Zalecamy łączyć ze wszystkimi rodzajami mięsa, ale szczególnie z pieczeniami, gulaszem i 
dojrzałymi serami.

139 PLN750 ML

ACCORDINI VALPOLICELLA 
RIPASSO ACINATICO
VALPOLICELLA SUPERIORE DOC

Red wineRed wineRed wine
wina czerwone



Red wineRed wineRed wine
wina czerwone

PIEMONT, WŁOCHY

To wino powstaje z winogron  Nebbiolo uprawianych w Langhe. Wino zostało poddane 
starzeniu przez 36-40 miesięcy w dębowych beczkach i 6 miesięcy w butelce przed wydaniem. 
Jest to niezwykle eleganckie czerwone wino o jasnym rubinowym kolorze, delikatnym i złożonym 
aromatem suszonych owoców, przypraw i dzikich kwiatów. 

To harmonijne i dobrze wyważone wino nadaje się szczególnie do wołowiny, kaczki, gęsi, 
dziczyzny i serów.

319 PLN750 ML

VIBERTI BAROLO D.O.C.G.  
BUON PADRE

 VALPOLICELLA / WŁOCHY

To wino jest wytwarzane z: Corvina Veronese 75%, Rondinella 20%, Molinara 5% z Bessole 
i Cavalo, w regionie Valpolicella we Włoszech. Wino przez ok. 4 miesięcy dojrzewało 
w stalowych zbiornikach i następnie 24 miesięcy w beczkach z dębu słoweńskiego. Jest to 
potężne, świetne wino o kolorze głębokiego granatu, delikatnym owocowym zapachu 
z nutami ołków, róż i lukrecji, bogate i dobrze wyważone w smaku.  

Tradycyjnie podawać można do grillowanych mięs, pieczeni i dojrzałych serów. 

286 PLN750 ML

AMARONE CLASSICO DELLA 
VALOPLICELLA ACINATICO

SZCZEP: NEBBIOLO

SZCZEPY: CORVINA VERONESE, CORVINONE, RONDINELLA, MOLINARA

PIEMONT / WŁOCHY

Barwa wina głęboko czerwona z oletowymi reeksami. Aromat bardzo typowy dla Primitivo 
di Mnaduria, pa pierwszym planie czujemy śliwkę z nutą przypraw w kolejnym etapie ujawniają 
się elementy suszonych owoców. W smaku jest pełne, miękkie, dobrze zintegrowane taniny. 
Długi nisz uzupełniony w suszone gi, kakao i posmak kawy. 

Polecane do posiłków kuchni włoskiej, grillowanego mięsa, ostrych gulaszy i czerwonego mięsa.

146 PLN750 ML

SASSIROSSI 
PRIMITIVO DI MANDURIA 

SZCZEPY: PRIMITIVO DI MANDURIA



CONSTANTIA / RPA / SOUTH AFRICA

Groot Constantia Rood to czerwone, wytrawne wino z najstarszej i najsłynniejszej winnicy 
w RPA. Dojrzewa we francuskim dębie przez 13 miesięcy. W ustach dominują czerwone
i ciemne owoce – truskawki, maliny, śliwki. W tle pojawia się czekolada i przyprawy. Posiada 
dobrze zaokrąglone i miękkie taniny, jednocześnie oferując długi nisz. 

Perfekcyjne do dań mięsnych: drobiu, baraniny, mięs z grilla jak i makaronów.

149 PLN750 ML

GROOT CONSTANTIA 
ROOD

SZCZEP: CABERNET FRANC, CABERNET SAUVIGNON, MERLOT, PETIT VERDOT
PINOTAGE, SYRAH/SHIRAZ

STELLENBOSCH / RPA

Stellenrust Shiraz to wytrawne wino czerwone z RPA o smaku malin, z nutą pieprzu, 
podkreślającą dojrzałe taniny owocowe i ostre przyprawy.  

Harmonizuje z daniami mięsnymi, z lżejszymi potrawami z indyka, kurczaka, ale również kaczki. 

98 PLN750 ML

STELLENRUST 
SHIRAZ

SZCZEP: SYRAH/SHIRAZ

TOSKANIA / WŁOCHY

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

SZCZEPY: SANGIOVESE, CANAIOLO, CABERNET 



VENETO / WŁOCHY

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.

SZCZEPY: CROATINA

CENTRAL VALLEY / CHILE

Ciemnorubinowa barwa. Na podniebieniu pełne i soczyste. Zapach i smaki złożone 
z aromatów czarnej porzeczki, gorzkiej czekolady, przyprawy i suszonych ziół. Wino
pikantne, pełne i bogate. Całość wieńczy miły i delikatnie jagodowy posmak.

94 PLN750 ML

HEROES RESERVA 
MERLOT

SZCZEPY: MERLOT

KALIFORNIA / USA

American Wings Zinfandel to kalifornijski kuzyn południowowłoskiego Primitivo, mający wiele 
do zaoferowania. Zmieszano tu 76% gron Zinfandel, 5%Salvador, 2% Tempranillo, zaś 
pozostałe 17% to blend czerwonych odmian winogron uprawianych w Kalifornii. Największą 
zaletą tego wina to duża doza skoncentrowanej, owocowej treści. Odkryjemy tu posmak 
skąpanych w słońcu, dojrzałych wiśni sowicie polanych ciemną czekoladą. Wyśmienite jako 
kompan tapas, dań z makaronu i mięs.

79 PLN750 ML

AMERICAN WINGS
ZINFANDEL

SZCZEPY: ZINFANDEL



KALIFORNIA / USA
SZCZEPY: ZINFANDEL, PETITE SIRAH, SYRAH

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 to skojarzenie z dojrzałymi śliwkami, dżemem malinowym i jeżynami. Końcówka 
okraszona jedwabistym dotykiem cedrowego drzewa i przypraw. 

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

179 PLN750 ML

KENDALL JACKSON 
VINTNER’S RESERVE ZINFANDEL

UPPER GALILEE / IZRAEL
SZCZEPY: SYRAH

Galil Mountain Syrah jest wyjątkowym izraelskim winem z regionu Górnej Galilei. Wino o 
głęboko czerwonej barwie z  oletowymi reeksami. Aromat świeży, jeżynowy z nutami dojrzałej 
śliwki, akcentami goździków, czarnej porzeczki, tytoniu i świeżych ziół. Smak aksamitny z 
jedwabistymi taninami. Finisz jest długi i wyraźny.  

Doskonale komponuje się z baraniną, szynką parmeńską oraz serami

149 PLN750 ML

GALIL MOUNTAIN 
SYRAH

RIBERA DEL DUERO / HISZPANIA

Romantica Crianza jest winem starzonym przez 14 miesięcy w używanych wcześniej beczkach 
z francuskiego dębu. Romantica to wino o głębokim wiśniowym kolorze z ciemnooletowymi 
reeksami. W nosie intensywny, złożony aromat dojrzałych owoców, dżemu z ciemnych 
owoców, nuty tytoniowe i skórzane. W ustach pełne, z solidnym ciałem i zauważalną 
świeżością. W smaku gładkie, eleganckie, uzupełnione łagodnymi taninami i przyjemnym 
niszem, bardzo pijalne.

143 PLN750 ML

RIBERA DEL DUERO DE BARDOS 
ROMANTICA CRIANZA D.O.

SZCZEPY:  TINTA DEL PAÍS



D.O. TORO / HISZPANIA

El Picaro (łobuz) to charakterne i odważne wino, idealnie odzwierciedlające temperament 
najmłodszego pokolenia winiarzy Matsu. Głęboka rubinowa barwa. W nosie intensywna, 
dojrzała i słodka jagoda, z nutą mineralną. Usta pełne, ze słodkim owocowym akcentem i 
pysznymi taninami. Długi i przyjemny nisz.

126 PLN750 ML

EL PICARO

SZCZEPY: TINTA DE TORO

D.O. TORO / HISZPANIA
SZCZEPY: TINTA DE TORO

El Recio (silny) to wino o idealnej równowadze pomiędzy młodością i dojrzałością – oddaje 
charakter pokolenia pomiędzy najmłodszymi, a najstarszymi winiarzami Matsu. Intensywna 
rubinowa barwa. W nosie wyraziste i złożone, z wyczuwalnymi nutami czekolady, dojrzałych 
ciemnych owoców i wanilii. Na podniebieniu krągłe, jedwabiste z długim niszem.

186 PLN750 ML

EL RECIO

D.O. TORO / HISZPANIA
SZCZEPY: TINTA DE TORO

El Viejo (stary) to wino kompletne. Powstaje z gron, z ponad stuletnich krzewów Tinta de Toro 
i leżakuje przez 16 miesięcy w dębowych beczkach. Ciemnoczerwona barwa, z oletowymi 
reeksami. W nosie intensywne aromaty ciemnych owoców, wanilii i cedru. W ustach 
połączenie smaku soczystych, dojrzałych owoców i przypraw, z nutą orzechów.

286 PLN750 ML

EL VIEJO



BORDEAUX / FRANCJA 

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 PLN750 ML

CHATEAU CHARRIER 
SAUTERNES

Swt wineSwt wineSwt wine
wina slodkie

SZCZEPY: SAUVIGNON BLANC, SÉMILLON, MUSCADELLE

Red wineRed wineRed wine
wina czerwone

480 PLN3 szt x 750 ML

Matsu po japońsku oznacza "czekać", i prawdopodobnie to jest koncepcja 
najlepiej określająca lozoę inspirującą wina wchodzące w skład tej kolekcji. 
Główną dewizą winnicy Matsu są poszanowanie dla natury, wyczucie 
idealnego momentu i szacunek do osób, które poświęciły swoje życie winnicy i 
produkcji wina. Z tego też powodu etykiety kolekcji zostały 
w głównej mierze poświęcone trzem pokoleniom winiarzy, którzy zapewniają 
swoim winom świeżość a zarazem dojrzałość i mądrość, z jaką są tworzone.

TRZY POKOLENIA
MATSU



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
przyjęcia

+48 22 668 81 40
REZERWUJ 


