WŁOCHY
musujące Giol Prosecco Spumante
DOC Prosecco 2016
Wino białe, wytrawne. Szczep: Prosecco (100%).
Przyjemnie musujące Prosecco od producenta, który
uprawą winorośli zajmują się od 1427 roku. W nosie
wyczuwalny orzeźwiający zapach kwiatów akacji
połączony ze świeżym aromatem jabłek oraz brzoskwiń.
W ustach świeże, lekkie, orzeźwiające, po prostu
smaczne. 750 ml 45 zł / 75 ml 6 zł

Terre Casali Pecorino
IGT Colline Pescaresi 2016
Wino białe, wytrawne. Szczep: Pecorino. Zbudowane
na autochtonicznej odmianie Pecorino. Bardzo świeże
i aromatyczne. W nosie cytrusowe, kwiatowe z
delikatną mineralnością. Smak orzeźwiający z delikatną
kwasowością. Podawać do przystawek, drobiu oraz ryb.
750 ml 45 zł

Vinosophia DOC Trebbiano
d’Abruzzo 2016
Wino białe, wytrawne. Szczep: Trebbiano. Typowe,
świetne Trebbiano, delikatnie aromatyczne, w ustach
kompleksowe. Wyczuwamy subtelne aromaty
cytrusów, mięty oraz świeżo skoszonej trawy. W ustach
natomiast delikatnie kremowe, przenikliwe. Finisz
mineralny. Podawać do sałatek z krewetkami, owoców
morza, najlepiej do ostryg. 750 ml 55 zł

Valle dell’Asso Galatina Chardonnay
DOC Galatina 2016
Wino białe, wytrawne. Szczepy: Chardonnay (80%),
Fiano (20%). Subtelny kupaż dwóch odmian z południa
Włoch. Aromaty trochę nieśmiałe, dojrzałe jabłko
uzupełnione jest migdałami oraz miodem. W ustach
eleganckie, lekko oleiste z długim owocowym finiszem.
Idealne do lekkich dań rybnych, sałatek oraz drobiu.
750 ml 55 zł / 75 ml 8 zł

Nero d’Avola Merlot, Sycylia
Wino czerwone wytrawne. Kolor czerwono-rubinowy.
Eleganckie aromaty jagód, jeżyn i słodkich ziół. W
ustach okrągłe, doskonale zrównoważone taniny, dobra
kwasowość. 750 ml 60 zł / 75 ml 8 zł

Terrame Primitvo
Wino o głębokim rubinowym kolorze, zbierane z 20letnich krzewów Primitivo. W nosie można poczuć
aromaty dojrzałych, ale równocześnie świeżych,
ciemnych owoców, czereśni, śliwki i porzeczki. To
przyjemne i owocowe wino w ustach jest pełne i
eleganckie. Posiada delikatne, słodkie taniny, jest
zbalansowane i okrągłe. Podawać do wędlin, salami,
serów, sałatek. Równie dobre solo. 750 ml 49,00 zł

Terrame Negroamaro
Wino ciemnopurpurowe z ciemnofioletowymi
refleksami. Aromaty czarnej porzeczki i wiśni z nutami
ziół (tymianek). W ustach pełne, bogate i zaskakująco
miękkie. Dobrze zrównoważone, z długim, łagodnym
finiszem. Podawane do mięsa, serów. 750 ml 49,00 zł

Terre Casali Montepulciano
DOC Montepulciano d’Abruzzo 2016
Wino czerwone, wytrawne. Szczep: Montepulciano
Kusi gęstą strukturą oraz pięknym bukietem.
Początkowo wyczujemy delikatne kwiatowe aromaty,
które przerodzą się w wiśniowo-śliwkową owocowość.
W ustach złożone, pełne ze średnio charakterną taniną.
Idealnie komponuje się z pieczonymi warzywami oraz z
mięsem z grilla. 750 ml 45 zł

Chianti Colli Fiorentini, Toskania
Wino wytrawne. Kolor rubinowy. Złożony i długotrwały
nos z wyraźnym aromatem dzikich jagód, z dodatkiem
pikantnych przypraw. Na podniebieniu elegancki,
okrągły i gładki z soczystymi i miękkimi taninami.
Przyjemna kwasowość. 750 ml 59 zł

Barolo "Piccole Vign"
Klasyczne, wielkie wino piemonckie, czerwone,
wytrawne. Purpurowa barwa i trwały bogaty bukiet.
Przewijają się zioła, suszone kwiaty, lukrecja, wiśnie
i nuty pestkowe. Na podniebieniu pełne i treściwe,
z dojrzałym owocem i sporą dawką tanin. 750ml 145 zł

HISZPANIA
Sierra Nore Porta Regia 12 Meses

Alerys Tinto

Wino stworzone w całości ze szczepu Monastrell, z
ponad 40-letnich winorośli. Winnica położona jest na
wysokości 600m, na piaszczystych, napowietrzonych
glebach o podłożu wapiennym. Bardzo intensywne
aromaty dojrzałych czerwonych owoców mieszają się z
przyjemnymi nutami pieczonego chleba dostarczonymi
przez beczkę. Pikantność, delikatne nuty dżemu z wiśni,
nuta ziół górskich. Bardzo dojrzałe taniny. Wino jest
balsamiczne z odczuciem słodyczy otaczającej dębiny.
Pełne, czyste i z długim finiszem. Doskonałe do pieczeni
i gulaszu, czerwonych mięs, dziczyzny, serów i wędlin.
Wino leżakowane przez 12 miesięcy w beczkach
drugiego napełnienia z dębu. 750ml 56,00 zł

Wino czerwone wytrawne, stworzone ze szczepu
Bobal (65%) i Tempranillo (35%). Winnica położona jest
na wysokości 900 m, na glebach bogatych w substancje
organiczne i czerwoną glinę. Wiek winorośli to 35 lat.
Wino ma młodzieńczy, czysty, ciemny granatowowiśniowy kolor. Złożone aromaty czerwonych owoców
(truskawka i jeżyna), to jego cechy charakterystyczne.
Z miękkimi garbnikami, harmonijnie, doskonałe do
pieczeni i gulaszów a także do czerwonych mięs,
potraw z drobnej dziczyzny, serów i wędlin.
750ml 35,00 zł / 75 ml 6 zł

Sierra Norte Porta Regia Tinto

Dao Margarido Q 2009

Wino stworzone w całości ze szczepu Monastrell, z
ponad 20-letnich winorośli. Winnica położona jest na
wysokości 600 m n.p.m., na piaszczystych,
napowietrzonych glebach o podłożu wapiennym. Wino
posiada bardzo głęboki wiśniowy kolor, nos ujawnia
wiele czerwonych i czarnych porzeczek. Na czele
aromaty wiśni, czarnej śliwki, truskawek i daktyli. Na
podniebieniu dobrze wyczuwalne czerwone owoce i
słodkie czarne owoce, suszone figi i daktyle. Żywa
kwasowość przynosi doskonały balans. Wyśmienite z
wędlinami, grillowanymi białymi mięsami, gulaszami z
ryżem oraz półtwardym serem. 750ml 41,00 zł

Bronze Medal ENOEXPO® 2013
Wino czerwone wytrawne o delikatnym rubinowym
kolorze z aromatami czarnych owoców jak śliwka i
jeżyna, z lekką nutą drewna. Smaki ciemnych dojrzałych
owoców łączą się delikatnie z niuansem beczki.
Doskonała struktura wina oraz długi finisz. 750 ml 39 zł

Cabirol Negre D.O. Montsant 2014
Katalońskie wino z apelacji Montsant – przedgórza
Prioratu, jednego z najbardziej prestiżowych rejonów
uprawy winorośli. Jeszcze młody i pełny życia blend
Garnachy i Syrah, w którym nuty owocowe przeplatają
się z przyprawami: pieprzem, rozmarynem i lawendą.
Wino niezwykle harmonijne, a przy tym bardzo
treściwe, co czyni go dobrym towarzyszem dla
dziczyzny i innych czerwonych mięs. 750 ml 55 zł

PORTUGALIA

NIEMCY
Markgraflerland Sauvignon Blanc
Wino białe wytrawne z bogatym owocowym nosem
opierającym się o nuty cytrusowe, z wyraźnym
agrestem, kiwi i grejpfrutem. W palecie harmonia
kwasowej świeżości z pewnym ciężarem słodkiego
owocu i mineralnym akcentem. 750 ml 59 zł

Markgraflerland Muskateller
Wino białe półwytrawne powstające w Badenii
z krzewów rosnących na wzgórzach Schwarzwaldu,
bardzo aromatyczne, o cytrusowo-muszkatelowym
bukiecie, w ustach świeże owocowe, z delikatnie
zarysowanymi słodkimi nutami. 750 ml 49 zł / 75 ml 6 zł

FRANCJA

WINA STOŁOWE

musujące Alphonse Kuentz Cremant

Chardonnay

Wino musujące, rześkie, orzeźwiające, wyraźne
cytrusowe nuty, odpowiednik Champagne z Alzacji.
750 ml 59 zł

Białe wytrawne
1000 ml 35 zł
500 ml 18 zł
250 ml 9 zł

Alphonse Kuentz Riesling
Wino białe wytrawne o bogatym owocowym
aromacie mineralne z cytrusowymi niuansami
i w ustach. Doskonałe do ryb.
750 ml 49 zł / 75 ml 6 zł

Bruno Sorg Edelzwicker
Wino białe wytrawne. Regionalny alzacki kupaż
z muscata, pinot gris i pinot blanc. Wino o kwiatowej
nucie, subtelnej słodyczy. 1000 ml 49 zł

Kuentz Pinot Blanc
Wino białe półwytrawne. Lekkie, świeże, dobrze
wyważone i łagodne. W aromacie gruszka, zielone
jabłko i limonka przeplatają się z nutami akacji.
W ustach mineralność z kremowym posmakiem.
750 ml 45 zł

Bruno Sorg Gewurztraminer
Wino białe półwytrawne, z kwiatowymi
i miodowymi aromatami, nutą owoców cytrusowych
(ananas, liczi). Zrównoważone, z ładnie skomponowaną
słodyczą i mineralnością. 750 ml 69 zł

Pinot Gris Vendange Tardive
Wino białe słodkie o dużym potencjale naturalnej
słodyczy, powstające z winogron zbieranych po
pierwszych przymrozkach (tzw. późny zbiór).
Intensywny wyrafinowany aromat, idealnie
zbalansowana słodycz i wspaniała podbudowa
mineralna. Oleiste, wytworne, w ustach krągłe
z bardzo długą końcówką. 750 ml 179 zł / 75 ml 18 zł

Merlot
Czerwone wytrawne
1000 ml 35 zł
500 ml 18 zł
250 ml 9 zł

PIWA
BROWAR ZAMKOWY CIESZYN

PIWA
BROWAR HAJER

Lager

Rajza do Kalifornii

Lager Cieszyński to najpopularniejszy gatunek piwny
należących do piw dolnej fermentacji. Swoją nazwę wywodzi
od słowa leżakować, jako że, uwarzony lager musiał swoje
odleżeć w beczce. Lager Cieszyński wyróżnia się intensywnym
chmielowym aromatem i smakiem. Zawdzięcza to efektowi
potrójnego chmielenia. Pierwsza chmielenie następuje w
kotle warzelnym, następne gdy brzeczka trafia do kadzi, zaś
trzecie następuje na zimno - już w tanku leżakowym.
Fermentacja Lagera odbywa się w otwartych kadziach. 8 zł

Styl - American Pale Ale BLG 12 ALK. 5% IBU 52. Jasne piwo
górnej fermentacji, umiarkowanie goryczkowe. Jest to
klasyczny przykład nowofalowego piwa, w którym jasne słody
typu Pale Ale łączą się z dużą dawką aromatycznych
gatunków chmieli, pochodzących z amerykańskich plantacji.
Ich cytrusowo - żywiczny charakter balansuje odczucie
goryczki oraz nadaje piwu rześki aromat. Idealne piwo, aby
rozpocząć przygodę z piwem rzemieślniczym marki Browar
Hajer. 11 zł

Double ipa

Hercklekot

Double IPA to piwo górnej fermentacji. Swój charakter opiera
na intensywnej mocy chmielowej goryczki. Żywiczny,
cytrusowy, wręcz tropikalny aromat, wpływa na jego wysoką
pijalność i walory orzeźwiające. Zmętnienie i zostający na dnie
osad są naturalnymi cechami piwa. Double IPA powstało na
bazie doświadczenia Browaru Cieszyńskiego. Tutaj warzony
był Grand Champion IIPA. 9 zł

Styl: DOUBLE IPA BLG 17 ALK. 7.3% IBU 82
Pomarańczowej barwy piwo, o mocnym chmielowym
aromacie i słodowym podbiciu. Solidna i treściwa podwójna
IPA z Browaru HAJER. Amerykańskie chmiele ( SIMCOE , CITRA
I MOSAIC) wraz z dodatkiem słodkiej skórki pomarańczy
nadają piwu wyjątkowy cytrusowy charakter, zarówno w
smaku jak i w aromacie. Idealne zarówno na degustacje, jak i
ugaszenie pragnienia po intensywnym dniu. Najmocniejsza i
bezkompromisowa pozycja Browaru Hajer. 11 zł

Pszeniczne
Pszeniczne to piwo górnej fermentacji. Wzorowany na
tradycji warzenia austriackich piw pszenicznych. Dzięki
aromatom - goździku, bananów, owoców - i wysokiemu
nagazowaniu, działa orzeźwiająco w letnim sezonie. Obecność
żywych komórek drożdży nadaje piwu mętności, co
zauważalne jest w naturalnym osadzie. 9 zł

Stout
Stout Cieszyński to piwo górnej fermentacji. Charakter
zawdzięcza oryginalnemu połączeniu: łagodna czekoladowa
nuta, przełamana została intensywną goryczką i pikantnym
finszem. Wyszukana kompozycja to dzieło naturalnych
dodatków: chilli, wanilii oraz kakao. Aby wydobyć jeszcze
większą ilość aromatów, zmniejszona została wysokość piany.
Piwo zacierane tradycyjnie metodą dekokcyjną. Pasuje do:
dań mięsnych - głównie jagnięciny i deserów kawowych. 9 zł

West Coast IPA
Piwo górnej fermentacji. Cieszyńskie West Coast IPA to
rezultat konkursu piw pracowniczych. Pierwszy raz w historii
Browar Zamkowy Cieszyn dał możliwość uwarzenia piwa na
podstawie oryginalnej receptury Zwycięzcy - Kamila
Morawskiego. West Coast IPA swój aromat zawdzięcza
nowofalowym odmianom chmielu. Towarzyszy mu słodki
zapach, który w smaku zawiera wyraźną goryczkę i wytrawny
finisz. Bardzo pijalny gatunek. 9 zł

Porter
Porter Cieszyński to piwo dolnej fermentacji. Należy do
gatunku portera bałtyckiego, historyczne reprezentowanego
jedynie na terenach Polski. Cechuje się wielką mocą czego
potwierdzeniem jest bardzo ciemny kolor. Nie przeszkadza to
jednak w wysokiej pijalności Portera. Wyróżnia się aksamitną
treściwością płynącą z dobrze wyczuwalnych czekoladowokawowych nut, opartych na palonych słodach. Tradycyjnie
zacierany metodą dekokcji. 9 zł

Zista
Styl White India Pale Ale BLG 15 ALK. 6% IBU 67
ZISTA to kolejna wariacja Browaru Hajer na temat stylu India
Pale Ale, tym razem odmiana biała. Skład tego piwa
urozmaiciliśmy sporą dawką słodu pszenicznego, nadającego
piwu aksamitną fakturę. Dodatkowo w trakcie warzenia
wykorzystaliśmy skórkę pomarańczy, quracao oraz kolendrę,
które rozbudowują aromat nadając mu przyprawowo –
owocowy charakter. Zista to piwo treściwe i aromatyczne,
będące doskonałym wyborem dla ludzi, którzy nie lubią w
piwie rutyny. 11 zł

PIWO BEZALKOHOLOWE
Lobkowicz 0,5 l

8 zł

PIWA LANE Z BECZKI
Lager Browar Zamkowy Cieszyn
małe 0,33 l

5 zł

duże 0,5 l

7 zł

KOKTAJLE ALKOHOLOWE
Aperol spritz

WERMUTY

100 ml

Martini Bianco

10 zł

Martini Extra Dry

10 zł

Martini Rosso

10 zł

aperol, prosecco, woda gazowana, pomarańcza 14 zł

Hugo
prosecco, syrop z kwiatów czarnego bzu, woda
gazowana, mięta, limonka 14 zł

Negroni

APERITIF

campari, vermouth, gin 15 zł

Mojito
rum, cukier trzcinowy, limonka, woda gazowana 14 zł

Campari orange/soda
campari, sok ze świeżych pomarańczy/woda gazowana
14 / 11 zł

100 ml

Aperol

9 zł

Campari

10 zł

Ricard

10 zł

Bicicletta
campari, białe wino, woda gazowana 9 zł

Daiquiri

LIKIERY

40 ml

rum, sok z limonki, syrop cukrowy 15 zł

Bailleys Irish Cream

Manhattan

Bombardino

8 zł

Jagermaister

8 zł

Limoncello

6 zł

martini extra dry, likier cointreau, sok z cytryny 14 zł

Malibu

8 zł

Koktajl dnia – zapytaj obsługę

Sambuca

8 zł

whisky, vermouth, angostura 16 zł

Margarita
tequila, likier cointreau, sok z cytryny 14 zł

12 zł

Martini

WÓDKI

40ml / 500ml

WHISKY/WHISKEY

Absolut

7 zł / 80 zł

Bushmills

Ostoja

8 zł / 90 zł

Chivas Regal 12YO

Stock 84

10 zł / 120 zł

RUMY

40ml / 500ml

Bacardi White

9 zł / 90 zł

9 zł / 90 zł
12 zł / 140 zł

Grants

9 zł / 90 zł

Jack Danniels

10 zł / 110 zł

Jameson

10 zł / 100 zł

Tullamore Dew

9 zł / 90 zł
9 zł / 90 zł

Bacardi Black

10 zł / 100 zł

Wild Turkey

Bacardi Gold

10 zł / 100 zł

Ballanines 12YO

TEQUILLE

40ml / 500ml

BRANDY

40ml / 500ml

12 zł / 140 zł

40ml / 500ml

Olmeca Blanco

10 zł / 90 zł

Grappa Reserva 5YO

12 zł / 120 zł

Olmeca Gold

10 zł / 90 zł

Metaxa *****

11 zł / 110 zł

Sierra Blanco

10 zł / 90 zł

Stock 84

Sierra Gold

10 zł / 90 zł

Chenet

GIN
Bombay Sapphire
Gordons

8 zł / 80 zł

12 zł / 120 zł

COGNAC

40ml / 500ml

11 zł / 110 zł

8 zł / 80 zł

40ml / 500ml

Hennessy

14 zł / 140 zł

Martell

15 zł / 150 zł

ul. Grunwaldzka 46, 41-800 Zabrze
www.trattoriazabrze.pl

