КЕЛИХ ВИНА
- 15 0 М Л -

Ігристе вино

Г РН

Prosecco Spumante Millesimato Val D’Oca, Italy

240

Елегантне вино солом’яного кольору з ароматом білих польових квітів та нотами зеленого яблука.

Cava Brut Reserva, Castillo Parellada, Spain

240

Блідо-жовте, плодово-мінеральне, смак збалансований та витончений.

Білі вина
Furmint, Chateau Chizay,
Transcarpathia

Г РН

220

Червоні вина
Pino Noir, Winery of Duke
P. N. Trubetskoy, Ukraine

Складне неординарне вино із локального сорту

Насичений рубіновий колір, м’які таніни,

винограду Фурмінт, витримане 6 місяців у нових

смакує чорними стиглими ягодами, ваніллю

барриках. Трохи екзотики, аромат тостів та

та шоколадом. Оксамитовий післясмак

грибного супу-пюре.

з нотами сливи та лісових ягід.

Sauvignon Blanc,
Endless River, New Zealand

240

Shiraz Love Grass,
d’Arenberg, Australia

Має типовий для регіону Мальборо аромат —

Багатий на фрукти смак. Пряний,

цитрусово-трав’янистий, свіжий та м’який, дуже

стигло-ягідний, з нотами чорного

питкий та освіжаючий.

шоколаду та перцю.

Raudi Garganega,
Domini Veneti, Italy

240

Valpolicella Superiore,
Zenato, Italy

Солом’яно-золотисте, стримане,

Темно-рубінове, зі смаком джему

плодово-трав’янисте, освіжаюче.

з темних стиглих ягід, спецій та смоли.

У смаку присутні екзотичні фрукти

Гладке, структуроване, з нотками

з мінеральними вкрапленнями.

сухофруктів та шоколаду.

Chablis, Domaine
du Colombier, France

300

Pinot Noir,
Montes, Chile

Блідо-солом’яне, мінеральне,

Гармонічне, щедре та м’яке червоне

з тонами яблук. Смак плодовий

вино від майстрів чилійського

та збалансований.

виноробства.

Г РН

240

240

240

240

ВИНО У ПЛЯШКАХ

Шампанське

Г РН

Шампань — душа Франції. Шампанське — велике вино, аналогів якому
ви не знайдете ніде у світі.

Moët & Chandon Brut Imperial
Ніжне та тонке, освіжаюче шампанське. В смаку відчувається грінка,
плоди яблука та айви. Ідеальний аперитив.

Moët & Chandon Rose Imperial
Освіжаюче рожеве вино з відтінками міді. Аромат лісових червоних ягід та троянди.
Ягідний смак з нотками недозрілих персиків.

П Л ЯШ К А 75 0 M L
П Л ЯШ К А 2 0 0 M L

П Л ЯШ К А 75 0 M L
П Л ЯШ К А 2 0 0 M L

Ruinart Blanc De Blancs

3500
1200
4000
1300
5400

Золотисто-жовте, округле, хвилююче вино з ароматом цитрусових, та грінок та
неймовірно довгим післясмаком.

Dom Perignon 2009

12500

Збалансоване, з ароматом свіжовипечених булочок та мигдалю.
Досконалий м’який смак з неповторною стилістикою.

Krug Grand Cuvee

12500

Унікальне різноманіття смаків та ароматів, неймовірна щедрість та абсолютна елегантність.

Ігристі вина
Ігристі вина є альтернативою шампанському, проте не його заміною.

Cava Brut Reserva, Castillo Parellada, Spain

1200

Блідо-жовте, плодова-мінеральне, збалансоване та елегантне.

Cava Rose, Gandia, Spain

1100

Ніжно-рожеве, зі смаком стиглих лісових ягід. Гарний баланс кислотності та фруктовості,
з легким солонуватим післясмаком.

Prosecco Spumante Millesimato Val D’Oca, Italy
Вино солом’яного кольору з ароматом білих польових квітів та нотами зеленого яблука.

1000

У К РА Ї Н А

Білі вина

Г РН

Локальні вина за останнє десятиліття здійснили величезний стрибок вперед,
Закарпаття та Південь України - флагмани виноробства.

Furmint, Chateau Chizay, Transcarpathia

1000

Складне неординарне вино із локального сорту винограду Фурмінт, витримане 6 місяців
у нових барриках. Трохи екзотики, аромат тостів та грибного супу-пюре.

Grand Reserva Chardonnay, Shabo, Odessa District

1300

Яскраво-солом’яне із золотистим відливом. У смаку — стиглі фрукти з легким відтінком бочки.
Свіже, елегантне, звабливе.

Червоні вина
Завдяки тому, що осінні холоди приходять щороку пізніше — винороби отримують
на Півдні країни повнотілі та екстрактивні вина.

Pino Noir, Winery of Duke P. N. Trubetskoy

1200

Яскраве рубінове вино з м’якими танінами та смаком чорних стиглих ягід, ванілі та шоколаду.
Оксамитовий післясмак з нотами сливи та лісових ягід.

Grand Reserve Cabernet, Shabo, Odessa District
Глибокий рубіновий колір, чорні стиглі ягоди, оксамитові таніни та довготривалий післясмак
надають цьому вину чаруючу індивідуальність.

1300

Ф РА Н Ц І Я

Білі вина
BOURGOGNE

Г РН

/

Бургундія — батьківщина Шардоне та білих вин, у яких немає конкурентів.

Chablis Domaine du Colombier

1500

Блідо-солом’яне, мінеральне, з тонами яблук. Смак плодовий та збалансований.

Chablis 2017, W. Fevre

1800

Солом’яне із зеленим відливом, плодове, мінеральне, з металевими нотами.
Класичний варіант Шаблі, освіжаюче та тонке.

Chablis Premier Cru Mont de Milieu 2014 J. Drouhin

3800

Яскраво-жовте, свіже та складне. Потужний та повнотілий смак
з нотами цитрусів та білих квітів.

Chassagne-Montrachet 2016, Ch. de la Maltroye

4000

Неймовірно потужне вино, гарно структуроване та відкрите. Смак смажених тостів,
витриманих сирів, мигдалю та дерева справляє незабутнє враження.

Puligny-Montrachet Premier Cru Folatieres 2015, J. Drouhin

7000

Яскраво-золоте, з неперевершеним ароматом яблука, персику та вершкового масла.
Глибоке, повнотіле та приємне, з гарним ядром та чудовим балансом.

VA L DE LOIRE

/

Долина Луари — місце походження другого за популярністю сорту
винограду — Совіньйон. Це дуже протяжний регіон з великою кількістю
різноманітних вин, які об’єднує одна характеристика — легкість.
Найбільш відомі — Сансер та Пуйі— свіжі, різкуваті, хрумкі.

Poully-Fume La Chante des Vignes, Joseph Mellot
Блідо-жовте із золотими відблисками, має складний аромат із екзотичними фруктами,
грейпфрутом та мінералами. Живий та свіжий смак із сильною ароматичною стійкістю.

4100

Ф РА Н Ц І Я

Білі вина
ALSASE

Г РН

/

У цій північній провінції виготовляють тверді вина з мінімальною кислотністю
та високою міцністю.

Riesling Reserve, Trimbach

4100

Вино золотистого кольору з яскравим фруктовим ароматом. Щедрий смак з димними нотами.

Gewurztraminer, Trimbach

4000

Вино солом’яного кольору зі складним, приємним смаком, в якому відчуваються поєднання
фруктів, пряних та квіткових нот. Структурне, округле з гарною кислотністю.
Довготривалий приємний післясмак.

Червоні вина
BOURGOGNE

/

Бургундія — місце народження одного із найбільш примхливих та величних
червоних сортів —Піно Нуар. З цього винограду можна отримати як найбільш
пересічне, так і найвеличніше вино. В Бургундії досягаються найкращі
результати з Піно Нуар у світі.

Volnay 2009, Marc Rossignol

2400

Розкішний шовковистий Піно Нуар з гладкою текстурою та гарним інтенсивним балансом.

Chassagne Montrachet Clos du Chateau 2013, Chateau de la Maltroye

3900

Ноти ментолу з відтінками спецій та квітів. Солодке на вході. З сухим та терпким післясмаком.

Nuits-Saint-Gerges 2014, J. Drouhin
Глибоке, потужне та елегантне, з нотами вишні та ожини, відтінками кедрового дерева.
Баланс між структурою та м’якістю. Довготривалий післясмак спецій та фруктових сиропів.

4900

Ф РА Н Ц І Я

Червоні вина
BORDEAUX

Г РН

/

Бордо — найвеличніший виноробний регіон світу.
Місце народження найбільш популярних червоних сортів винограду —
Каберне Совіньйон, Мерло. Місце, де виготовляють найбільшу
кількість якісних вин у світі.

Medoc Clarendelle 2014, Clarence Dillon

2000

Дуже гарне вино з шоколадом, спеціями, кедром та підліском. Завжди тонке та комплексне,
середнє тіло та м’які таніни зі свіжим післясмаком.

Chateau Potensac Cru Bourgeois 2014

2900

Чорні ягоди, вишня та сливи з нотою кедру. Смак з м’яким таніном на вході та
достатньо елегантним післясмаком.

Chateau Poujeaux 2009

5200

Глибокий пурпурний колір з тонким запахом диму, чорниці та малини. Потужне червоне вино,
насичене та міцне.

Le Dragon de Quintus 2013

2700

Яскраво-червоне, майже малинове. Ефірний повнотілий смак з відтінками дубу та
квітковими нотами. Приємне та звабливе вино, що забезпечить негайне задоволення.

VA L DE RHONE

/

З цього сонячного та просторого регіону Франції отримують найбільш
мужні та хвилюючі вина.

Crozec-Hermitage Petite Ruche 2015, M.Chapoutier
Інтенсивно-червоний колір з фіолетовими відблисками. Свіжий округлий смак дрібних
червоних ягід та фруктовий післясмак з дрібкою спецій.

1500

ІТАЛ І Я

Білі вина
SUDTRIDOL

Г РН

/

Це найпівнічніший та найпотужніший із італійських виноробних регіонів.
Тут виготовляють найбільш колоритні білі вина Італії.

Pinot Grigio 2017, Eppan

1400

Яскраво-золотистий колір із зеленими відблисками. Збалансований смак з нотами польових квітів,
тропічних фруктів з легкою мінеральною нотою та приємним післясмаком.

Riesling, Falkenstein

2200

У смаку жорстка мінеральна нота та трохи фруктів. Довготривалий тонкий післясмак.

Chardonnay St-Valentin, Eppan

2400

Тільне, харизматичне шардоне зі смаком екзотичних фруктів та вершкового масла,
а також ванілі та дерева. Довготривалий післясмак.

Gewurztraminer St-Valentin, Eppan

2400

Один із найбільш глибоких вибухових ароматів — троянда, спеції та екзотика.
Смак настільки багатий, що описати це різноманіття важко.

FRIULI

/

Єдиний регіон Італії, що спеціалізується на білих винах. Звідси постачаються
одні із кращих білих вин, що відображають характер моносорту — ароматні
та бадьористі, іноді з витримкою в бочці.

Sauvignon Ronco Del Cero, Venica&Venica

2200

Бурхливий аромат цього вина важко з чимось сплутати. Смак дуже інтенсивний та глибокий:
відчуваються ноти фруктового пюре та меду.

Malvazia, Ronco Del Gelso
В ароматиці стиглі фрукти, зірочки анісу та морський бриз. Тіло дуже довге, повне та
трохи гостре. Інтенсивний післясмак.

1900

ІТАЛ І Я

Білі вина
PIEDMONT

Г РН

/

У цій місцевості розташовані найбільш вдалі виноградники Італії. Місцеві вина
відрізняються силою, багатством та зрілістю.

Gavi Masera, Stefano Massone

1500

В ароматиці льодяники та экзотика. Легке та ніжне вино із гладкою текстурою.

Gavi dei Gavi, La Scolca

2400

Блідо-солом’яний колір із зеленкуватими відблисками. В ароматиці фрукти та польові квіти.
Інтенсивне вино з кремнієвим акцентом та легким горіховим післясмаком.

VENETO

/

Венето — набільш продуктивний виноробний регіон Італії, проте тільки лічені вина
заслуговують на увагу.

Raudi Garganega, Domini Veneti

1000

Солом’яно-золоте вино зі стриманим плодово-трав’янистим ароматом та освіжаючим смаком
з нотами тропіків та мінеральними вкрапленнями.

Soave Classico, Pieropan

1200

Вино з насиченим жовтим кольором із золотистим відтінком. Аромат дині, манго, горіхів та трохи
прянощів. Структуроване, фруктове, з гарною підкреслюючою кислотністю.

S I C I LY

/

Ця частина Італії спростувала чутку про те, що для червоних вин потрібен
жаркий клімат, а для білих —прохолодний. Найбільшого успіху та прориву
Сицилія досягла у білих винах.

Lighea Donnafugata

1600

Вино з блискучим солом’яно-жовтим кольором із зеленим відблиском. В ароматиці квіти
апельсину та цедра бергамоту. Вино достатньо свіже з легкою мінеральною нотою.

La Fuga Donnafugata
Солом’яно-жовте вино з ароматом тропіків, ананасу, персиків та квітів. Злагоджений смак
з приємною кислотністю та стиглими плодами.

1600

ІТАЛ І Я

Білі вина
SARDINIA

Г РН

/

Це найбільший італійський острів з іспанськими виноробними традиціями,
сортами винограду та стилістикою вин.

Vermentino Monteoro, Sella&Mosca

1700

Вино яскравого солом’яного кольору з ароматикою трав, цитрусів та польових квітів.
Огортаючий повний смак з довгим стійким мінерально-морським післясмаком.

Червоні вина
VENETO

/

Винахідливі італійці вигадали як отримати одне із найвидатніших вин.
Підв’ялювання винограду — геніальна задумка.

Valpolicella Superiore, Zenato

1000

Темно-рубінове вино зі смаком темних стиглих ягід, сухофруктів та шоколаду.
Гладке, структуроване, із ароматом ягідного джему, спецій та смоли.

Amarone Valpolicella Classico, Zenato

3200

Гранатово-червоне вино із п’янким ароматом сушеної чорної вишні, смородини, трюфелів,
шоколадної помадки та дьогтю. Шовковисте та складне, з довгим довготривалим післясмаком.

PIEDMONT

/

Звідси походять одні із найбільш потужних та харизматичних вин Італії.

Pinot Nero 2014, Vajra

2400

Рубінове вино середньої повноти з гармонійною танінною структурою та кислотністю.
Чистий ягідний смак середньої повноти з нюансами підліску та сухих трав. Аристократичне,
серйозне вино із вражаючим потенціалом.

Barbaresco Nubiola, Pelissero
Привабливий рубіново-червоний колір чудово передає аромат червоних фруктів та
лікарських трав. Смак м’який, терпкий та оксамитовий, залишає по собі відчуття
солодкості та округлості.

2500

ІТАЛ І Я

Червоні вина
PIEDMONT

Г РН

/

Sito Moresco, Gaja

3200

Рубіново-червоне вино з ароматом стиглих фруктів із сушеними травами. Повнотіле, шляхетне,
з тонкими та м’якими танінами.

Barolo Dagromis, Gaja

5400

Дуже насичений, майже чорний колір гармонічно поєднується з ароматом червоних плодів
з трюфелем та шоколадом. Структурне, м’яке, тепле, огортаюче, з оксамитовими танінами та
неймовірно довгим післясмаком.

TOSCANA

/

Найбагатші, повнотілі, екстрактивні вина Італії. Більшість старовинних сімей
виноградарів походять із Тоскани.

Chianti Classico, Castellare di Castellina

1200

Рубіново-червоне вино з ароматом квітів та ягід, гармонійне сухе із приємним танінним післясмаком.

Varvara 2016, Castello di Bolgheri

2000

Темно-гранатове, майже чорне. В ароматиці підлісок та лісові ягоди, тютюновий лист та кедр.
М’ясисте та елегантне, з оксамитовими танінами та довготривалим післясмаком.

Cifra 2017, Duemani

2700

Яскраво-гранатове вино з відкритим ароматом червоних ягід з ніжними танінами,
нотами солі та свіжої трави. Живе та привабливе, ніжне та м’яке.

Brunello di Montalcino 2013, La Fiorita

3800

Темне свіже вино з ароматом вишні, квітів, чорного перцю та тютюнового листа. Злегка землисте,
таніни добре інтегровані у оксамитову структуру вина. Потужне, тільне, з високим
показником індивідуальності.

Camalaione 2013, Le Cinciole

3800

Темний гранат. Чорні лісові ягоди, вишневий конфітюр, тютюновий лист та кедр.
Потужне текстурне вино із неперевершеним балансом та незабутнім смаком.

Altrovino 2014, Duemani
Темно-гранатове, майже чорне вино. В ароматиці підлісок, смола, бальзамічні ноти, лісові ягоди.
Фактурне, в’язке та тільне, з м’якими фруктовими танінами, шоколадом та прянощами.

4000

ІТАЛ І Я

Червоні вина
MARCHE

UA H

/

Молодий, популярний регіон, що стрімко розвивається.

Kurni 2015, Oasi degli Angeli

7500

Потужне, гранатове вино з блиском. В ароматиці червоні ягоди, спеції та сухофрукти.
Смак відрізняється нотами ягідного джему, шкіри, фруктового сиропу, стиглих танінів та
солодкого післясмаку.

S I C I LY

/

Сицилія заслужила собі ім’я білими винами. Різноманіття грунтів та місцевих сортів
винограду дало поштовх до виробництва якісних вин із локальних сортів.

Sedara Donnafugata

1300

Рубіново-червоне вино з ароматом чорних лісових ягід та нотою чорного перцю. Гарна структура
з м’якими танінами та приємною свіжістю.

SARDINIА

/

Вина із Сардинії, як білі, так і червоні, — кращий супровід місцевої кухні,
основу якої складає риба.

Dimonius 2012, Sella&Mosca
Рубіново-червоне вино з ароматом стиглої вишні, сливи, підліску та мускатного горіху.
Приємні таніни гармонують з бальзамічними нотами та фруктовим джемом.

1900

ІСПАНІЯ

Червоні вина
C ATA L O N I A

UA H

/

В першу чергу це територія виробництва Кави. Звідси постачається 95% ігристого.
Також Каталонія відома своїми білими десертними та повнотілими червоними
винами як із локальних, так і з міжнародних сортів винограду.

5 Fincas 2015, Castillo Parelada

1700

Глибокий вишневий колір добре поєднується з ароматикою червоних ягід та бальзамічними нотами.
Збалансований, добре структурований смак з свіжими танінами. Довгий приємний післясмак,
високий ступінь індивідуальності.

RIBERA DEL DUERO

/

Кращий іспанський сорт – Темпранільйо — досягає у цьому регіоні максимальної повноти та
живучості. Вина із цієї місцевості уособлюють всю красу червоного короля Іспанії.

Una Cepa 2014, Bodegas Valduero

2200

Темно-вишневе вино з ароматом стиглих фруктів, дуба та шкіри. Неперевершено структуроване,
потужне, зі смаком спецій та зацукрованих фруктів.

Alenza Gran Reserva, Bodegas Condado de Haza

4000

Темне вино з ароматом підсмажених стиглих фруктів. Зріле, структуроване вино з мінеральними
нюансами, рясне та довге.

GERMANY

Білі вина
MOSEL

UA H

/

Вина Мозеля важко переплутати — вони свіжі, ніжні, м’які.

Riesling Kabinett Erdener Treppchen, Dr. Loosen
Солом’яне, золотисте вино з ароматом зеленого яблука та груші. Освіжаючий смак
з нотами цитрусів та трав.

1300

АВСТРІЯ

Білі вина
WACHAU

UA H

/

Австрійські вина надзвичайно чисті, по стилю більше нагадують Ельзас, ніж Німеччину.
Клімат тут суворий, врожайність низька, тому вина виходять більш потужними, ніж в Німеччині.

Gruner Veltliner Federspiel Terrassen, Domane Wachau

1200

Яскраве зелено-жовте вино з ароматом зеленого яблука, лугових трав та білого перцю.
Гармонійне та соковите, з довгим фруктово-пряним післясмаком.

Chardonnay 2017, Nikolaihof

2300

Солом’яно-жовте із зеленим відблиском. В ароматиці тропічні фрукти, жовті яблука та мінерали.
Змістовне, виключно ясне та елегантне.

США

Білі вина
OREGON

/

Штат Орегон не займає лідируючі позиції по виробництву вин у США. Проте має важливу особливість —
прохолодний клімат, при якому бургундські сорти винограду почувають себе неперевершено.

Chardonnay Arthur, Drouhin

3300

Жовте золото. Квіти акації, груша, лічі та лимонний заварний крем. Яскрава свіжа кислотність
та мінеральний характер з нотами мигдалю та вершкової грінки.

Червоні вина
OREGON

/

Pinot Noir Arthur, Drouhin

3800

Рубінове вино з ароматом сливи, вишні, цукатів з відтінком сандалового дерева та дуба. В смаку відчуваються ноти
темних фруктів, вишні та спецій. М’які стиглі таніни неперевершено інтегровані у структуру вина, гарне та зрозуміле.

АРГЕНТИНА

Червоні вина

UA H

Фактично всі виноградники Аргентини знаходяться у Мендосі. Особливістю цього регіону
є дуже високе розташування виноградників. В середньому це 1000 метрів над рівнем моря,
але є і такі, що розташовані вище 3000 метрів над рівнем моря. Тут народжуються інтенсивні
фруктові вина з гарним балансом.

Pinot Noir, Luigi Bosca

1300

Яскраво-червоне, рубінове вино з ароматом чорних фруктів та прянощів. Чисте та живе,
пристрасне та тепле, з копченим післясмаком.

Syrah, Luigi Bosca

1400

Глибоке бордове вино з рубіновим відтінком. В ароматиці пряні шкіряні та копчені ноти, виварені фрукти.
Свіже, м’ясисте та ніжне, з твердими танінами. Характерний довготривалий післясмак.

Reserva Malbec, Terazzas

1600

Яскраво-червоне вино з фіолетовим відтінком. В ароматиці чорна стигла вишня, слива, чорний перець
та шоколад. Соковите та солодке з ніжними танінами, шкіра та сандалове дерево. Післясмак чорних стиглих фруктів.

А В С Т РА Л І Я

Червоні вина
Виробництво вина тут живе віяннями моди. Тут немає традицій, вподобань. Експорт вина
складає 70%. При всьому цьому австралійський Шираз — один із найкращих.

Shiraz Love Grass, d’Arenberg

1200

Багатий на фрукти смак. Пряний, стигло-ягідний, з нотами чорного шоколаду та перцю.

Lieu dit Malakoff Shiraz 2009, Dom. Terlato & Chapoutier
Рудовато-гранатове вино з ароматом чорниці, смородини, фіалки, м’яти та підсмаженої на сонці трави.
М’яке з шовковистою текстурою, нотами трав та спецій з чорними стиглими ягодами.

2200

НОВА ЗЕЛАНДІЯ

Білі вина
MARLBOROUGH

UA H

/

Коли в 1980х у Новій Зеландії отримали перший Совіньйон, стало зрозуміло,
що попит ще довго буде перевищувати пропозицію — посадки були близько 6000 гектарів.
Мальборо — ідеальне місце для сорту Совіньйон через прохолодний клімат,
високу вологість повітря та спекотне сонце.

Sauvignon Blanc, Endless River

1200

Має типовий для регіону Мальборо аромат — цитрусово-трав’янистий, смак свіжий та м’який,
дуже питкий та освіжаючий.

Sauvignon Blanc, Cloudy Bay

1900

Солом’яно-зеленкуватий колір з типовим ароматом агрусу, грейпфруту, лайму та зеленого перцю.
Смак приємний, тонкий та достатньо сухий.

Червоні вина
MARLBOROUGH

/

Піно Нуар тільки нещодавно зайняв лідируючі позиції на острові. Вина з цього
винограду виходять ароматними та ніжними.

Pinot Noir, Cloudy Bay
Це складне вино обіцяє темні ягоди, вишню, корицю, солодку шкіру та м’який тютюн.
Смак округлий пікантний. Тонкі таніни та яскрава кислотність надають смаку високої якості.

2300

ЧИЛІ

Червоні вина

UA H

Виноградники Чилі лежать в низьких широтах. Завдяки впливу океану та Анд клімат тут
ідеально підходить для культивації виноградної лози. Територія Чилі розділена на кліматичні
зони з різними грунтами. Основа маса — недорогі, зрозумілі та якісні вина.

Pinot Noir, Montes

1000

Дуже гармонійне, щедре та м’яке червоне вино від майстрів чилійського виноробства.

Carmenere Alpha, Montes

1300

Вино глибокого рубіново-червоного кольору з ароматом червоних ягід, чорного перцю,
чорного шоколаду, ваніллі та копченої сливи. Гладке з ніжними округлими м’якими
танінами та довготривалим післясмаком.

Don Melchor, Concha y Toro
Вино глибокого гранатового кольору з ароматом дрібних червоних фруктів. Гладке та приємне,
м’ясисте та повнотіле з усією фруктовою палітрою смаку та довготривалим делікатним післясмаком.

3700

