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 47zł / 75 ml 8zł

Musujące La Jara Frizzante Bianco Giera
Typowe, proste, lekkie i aromatyczne wino z Veneto. Nie
sili się na złożoność i intensywność, ale pozwala się
cieszyć osobie pijącej świeżością i prostotą. Kolor blado-słomkowy z zielonkawymi refleksami. Delikatne
aromaty kwiatów akacji i szarej renety. Smak świeży,
żywy i łagodny. Delikatnie musujące (niższa zawartość
dwutlenku węgla). Zamknięte kapslem, żeby jeszcze
bardziej podkreślić jego codzienny, lecz niepozbawiony
elegancji styl. Doskonałe jako aperitif, dodatek do
lekkich sałatek, makaronów i pizzy. 750 ml 35zł

La Jara Pinot Grigio IGT Veneto
Najpopularnejszy biały szczep w Veneto daje przeważnie
wina lekkie i aromatyczne, i tak też jest w tym wypadku.
Wino świeże i intrygujące, łączy wyrazistą kwasowość
z owocowością. Wyczuwalne aromaty jabłka, cytryny
i grejpfruta łączą się z nutami świeżo ściętej trawy.
Doskonałe jako aperitif, dobre do ryb i owoców morza,
sałatek owocowych i białych mięs. 750 ml 47zł

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 60zł / 75 ml 8zł

Terrame Primitivo
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 52zł / 75ml 8zł

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 49zł

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 45zł

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 59zł

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 145zł

HISZPANIA

PORTUGALIA

Sierra Nore Porta Regia 12 Meses

Cigarra Tinto VR Lisboa 2016

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 56zł

Cigarra to regionalne, czerwone, wytrawne wino z
Lizbony. Jest połączeniem czterech endemicznych
portugalskich odmian winorośli (Castelao, Camarate,
Touriga Nacional, Trincaideira). Wino zachęca bogatym
aromatem czerwonych owoców, w tym wiśni oraz
czereśni. Na podniebieniu wino jest aksamitne,
owocowe o niskim poziomie kwasowości. Finisz łagodny
i delikatnie kawowy. 750 ml 47zł

Sierra Norte Porta Regia Tinto
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 43zł

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 55zł

Vinho Verde Pluma (piórko)
Dokładnie oddaje charakter wina zielonego. Połączenie
białych odmian Trajadura, Laureiro, Arinto i Avesso
sprawia, że trunek pachnie jabłkiem, cytrusami oraz
świeżo skoszoną trawą. W ustach wino jest bardzo
lekkie, cytrusowe, orzeźwiające z lekką, typową dla
Vinho Verde, perlistością. 750ml 41zł / 75ml 7zł

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.
750ml 59zł / 75ml 8zł

AUSTRIA
Frank Riesling
Białe, dobrze zbudowane, aromatyczne wino
z Weinviertel w Austrii. Łączy wyrazistą owocowość
z kwasowością i dobrze wyczuwalną słodyczą. Świeże
i intrygujące aromaty jabłek, cytrusów czy mango
przenikają się z mineralnością i nutami naftowymi.
Doskonałe na aperitif oraz do dań z ryb, sałatek czy też
białych mięs. 750ml 55zł / 8zł

FRANCJA

WINA STOŁOWE

Musujące Alphonse Kuentz Cremant

Chardonnay

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

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

Domaine Guy Allion Sauvignon Blanc
Białe, dobrze zbudowane aromatyczne wino z Doliny
Loary. Kolor bladożółty z zielonym odcieniami. Łączy
typową dla sauvignon blanc kwasowość z wyrazistą i
słodką owocowością. Wino świeże i intrygujące.
Aromaty zielonego jabłka, cytrusów, agrestu, ananasa,
melona łączą się z nutami świeżo ściętej trawy i lekko
pikantnymi przyprawami. Doskonały aperitif, dobry
towarzysz ryb i owoców morza, sałatek owocowych i
białych mięs, zwłaszcza w maślanych i śmietanowych
sosach. 750 ml 47zł

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

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 47zł

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 69zł / 75ml 10zł

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

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

PIWA
BROWAR ZAMKOWY CIESZYN

PIWA
BROWAR HAJER

Pszeniczne

Zelter

Piwo górnej fermentacji. Wzorowane na tradycji warzenia
austriackich piw pszenicznych. Dzięki aromatom goździku,
bananów, owoców i wysokiemu nagazowaniu, działa
orzeźwiająco.. Obecność żywych komórek drożdży nadaje
piwu mętności, co zauważalne jest w naturalnym osadzie. 9 zł

Styl PILS, BLG 12, ALK. 4.8 % IBU 37. ZELTER - to wyjątkowy
i tradycyjny styl, jakim jest PILS. Jest jasnym słodowym piwem,
o słomkowej barwie i umiarkowanej goryczce. Polskie chmiele,
których użyto, nadają piwu wyczuwalną i szlachetną goryczkę.
Naszym pilsem chcemy przekonać odbiorców do kraftu,
pokazując jak może smakować dobrze znany i lubiany piwny
styl, w rzemieślniczym wydaniu. 12zł

Double IPA
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. Pasuje do menu: grillowanego mięsa,
deski serów. 9zł

Cieszyńskie Mastne
To jeden z pierwszych gatunków piw polskich, rejestrowanych
w źródłach historycznych. Jego sława przekroczyła granicę
Śląska, aby zagościć na pozostałych ziemiach polskich oraz
przygranicznych regionach. Piwo górnej fermentacji warzone z
gęstej brzeczki. Mastne charakteryzuje się umiarkowanym
słodowym, jęczmienno-pszenicznym aromatem i nutami
karmelowymi. Wyczuwalne są owocowe estry. Zacierane
metodą
dekokcji.
Pasuje
do
menu:
kuchni
śródziemnomorskiej, drobiu i wyrazistych w smaku potraw. 9zł

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. 12zł

Cwinga
Styl: American Lager BLG 12 ALK. 4,8% IBU 20. Lekkie jasne
piwo. W smaku słodowe, z delikatnym cytrusem w aromacie.
Goryczka utrzymana na niskim poziomie. Piwo będące
nawiązaniem do lekkich jasnych piw typu lager. 12 zł

PIWA BEZALKOHOLOWE
Lager Cieszyński lany z beczki
małe 0,33 L 6zł; duże 0,5 L 8zł

Lobkowicz
Piwo jasne, bez alkoholu w smaku podobne do klasycznych piw
dolnej fermentacji o pełnym zapachu, delikatnej goryczce
i zbalansowanej kwasowości. 9 zł

APERITIVO 100 ml

KOKTAJLE ALKOHOLOWE
Aperol Spritz

Lillet Blanc

16zł

Martini Reserva Rubino

16zł

Martini Reserva Ambratto

16zł

Martini Bianco

10zł

Martini Extra Dry

10zł

Martini Rosso

10zł

Aperol, prosecco, woda gazowana, pomarańcza 15zł

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

Campari Orange / Soda
Campari, sok ze świeżych pomarańczy/woda gazowana
14 / 12zł

Negroni
Gin, Campari, Martini Rosso 17zł

White Negroni
London Dry Gin, Suze, Lillet Blanc / French Dry
Vermouth, 17zł

Antica Formula Carpano Vermouth 23zł
Carpano Dry Vermouth

16zł

Noilly Prat Original Dry

14zł

Negroni Sbagliato
Prosecco, Campari, Red Vermouth 16zł

Bicicletta
Campari, białe wino, woda gazowana 13zł

Dry Martini
London Dry Gin, Martini Extra Dry 15zł

Milano Torino
Campari, Red Vermouth, 15zł

Americano
Campari, Red Vermouth, woda gazowana 16zł

Daiquiri
Bacardi Carta Blanca, świeży sok z limonki,
syrop cukrowy 15zł

BITTER & DIGESTIF

40 ml

Aperol

9zł

Campari

10zł

Ricard Pastis

10zł

Cynar

11zł

Zucca Rabarbaro

13zł

Fernet Branca

12zł

Amer Picon

13zł

Suze

13zł

Bacardi Mojito

LIKIERY

40 ml

Bacardi Carta Blanca, syrop cukrowy, limonka, mięta,
woda gazowana 16zł

Bailleys Irish Cream

Manhattan

Bombardino

8zł

Jagermeister

8zł

Limoncello

6zł

Malibu

8zł

Sambuca

8zł

American whiskey, Martini Rosso, Angostura 16zł

Margarita
Tequila, likier Cointreau, świeży sok z cytryny 15zł

12zł

WÓDKA

40ml / 500ml

WHISKY/WHISKEY

Absolut

8zł / 80zł

Bushmills

Ostoya

9zł / 90zł

Chivas Regal 12YO

Belvedere

12zł / 120zł

RUM

40ml / 500ml

Bacardi Carta Blanca

9zł / 90zł

Bacardi Carta Negra

10zł / 100zł

Bacardi Carta Oro

10zł / 100zł

TEQUILA

10zł / 90zł

Olmeca Gold

10zł / 90zł

Sierra Blanco

10zł / 90zł

Sierra Gold

10zł / 90zł

GIN
Bombay Sapphire
Gordon’s

40ml / 500ml

10zł / 90zł
12zł / 140zł

Grant’s

10zł / 90zł

Jack Danniel’s

11zł / 120zł

Jameson

10zł / 110zł

Tullamore Dew

10zł / 90zł

Wild Turkey 81

10zł / 90zł

Ballantine’s 12YO

12zł / 140zł

40ml / 500ml

Olmeca Blanco

40ml / 500ml

BRANDY

40ml / 500ml

Grappa Reserva 5YO

12zł / 120zł

Metaxa *****

11zł / 110zł

Stock 84

8zł / 80zł

J.P. Chenet XO

12zł / 120zł

Pisco Capel
11zł / 110zł
Double Destilado Premium (CHILE)

11zł / 110zł

COGNAC

8zł / 80zł

40ml / 500ml

Hennessy VS

14zł / 140zł

Martell VS

15zł / 150zł

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

