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Wina Wina 

na letnie upałyna letnie upały
Wina musujące dobrze schłodzone, a wręcz zmrożone podawane jako aperitif przed posiłkiem, 

jako powitalna lampka dla gości wes el i wernisaży czy po prostu jako lekki i orzeźwiający napój. 

Polecam Państwu zdecydowanie 
argentyńską Finke la linde exstra 
brud znakomitość tego lata - delikat-
ny słomkowy kolor, piękna perlistość, 
mocno wytrawna, ale piękna w aro-
matycznym bukiecie. 

Następna gracja to hiszpańska 
Cava Mata Rosat  atrakcyjna, błysz-
cząca różowo-wiśniowym kolorem 
z delikatnymi długo utrzymującymi 
się bąbelkami. Przepiękny aromat 
leśnych owoców z nutami truskaw-
kowymi i miętowymi. 

Cava Reserwva Barrigue ma 
słomkowy kolor z aromatem zielone-
go jabłka na tle korzennych i wanilio-
wych nut. 

Cava Kriptaa Brut Nature Grand 
Reserva to już poważna dama o 
słomkowym kolorze ze złotymi re-
fl eksami. Ma czysty owocowy aro-
mat dojrzałych owoców z tonami 
maślanymi. Przepiękna i oryginalna 
butelka zaprojektowana specjalnie 
wraz z etykietą przez katalońskiego 
grafi ka Rafaela Bartolozzi może sta-
nowić doskonały prezent na wszelkie 
jubileusze, imieniny czy urodziny. 

Mamy też w naszej kolekcji Mo-
sel-Kristall-Riesling Halbtroken 
musujący wspaniały w smaku deli-
katny z nutami słodycz, to raj na let-
nie przyjęcia. 

Pojawiło się też wino ukrańskie 
Krimsekt produkowane w prawdzi-
wej carskiej wytwórni, czerwone mu-
sujące delikatnie wytrawne z niską 
zawartością alkoholu, co sprawia, że 
pije się go przyjemnie i nawet kilka 
lampek nie powoduje szumu w gło-
wie. 

Dwa następne to piękne, delikat-
ne, cudowne w ustach, przyjemnie 
owocowe to Josep Masaches Brut 
Blanc de Blanc wytrawne, drugie 
Josep Masches Semi-Seco pory-
wające nutą słodyczy. 

Ostatnie to panny z Włoch. Pro-
secco - perliście piękne znakomite 
w swej delikatności i Lambrusco 
dell Emilia-Rosso i Bianco oraz 
czerwone pijąc je latem we własnym 
ogrodzie przeniesiecie się Państwo 
na włoskie wybrzeże i urlop, i męczą-
cy wyjazd jest już całkiem zbędny. 

Zapraszam Państwa serdecznie 
do naszego sklepu.

            Iwona Hys - Malinowska
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