
WINA REGIONALNE

Winnica Jasiel z Jasła (województwo podkarpackie)

 Jasiel Vineyard of Jasło (Podkarpackie Province)

Szczep: Cabernet Dorsa 
Kolor wina: czerwone
Smak: wytrawne lub półwytrawne
Intensywna, połyskliwa suknia, zapowiada sporo emocji. Subtelny, ciepły 
zapach solidnie naładowany aromatami ciemnych owoców podsyca oczekiwania. 
A solidna budowa, ze świetną równowagą, solidnymi, lecz aksamitnymi taninami, 
uzupełniona solidną porcją słodkich nut wiśni i czarnych porzeczek
oraz pobudzającym finiszem, uzupełnia obraz wina eleganckiego i atrakcyjnego.

Variety: Cabernet Dorsa
Wine colour: Red
Taste: Dry or semi dry
The intense, shimmering coat is a prelude to a good many of emotions. The delicate, warm scent, 
with plenty of dark fruit aromas fuels the expectations. And the solid structure, excellently 
balanced, with solid but velvety tannins, complemented with a solid portion of sweet sour 
cherry and black currant notes as well as with a stimulating finish completes the picture 
of an elegant and attractive wine.

RUBUS 

Z radością zapraszamy do spróbowania win z naszego regionu.
Przekonacie się, że podkarpackie słońce nie jest gorsze od francuskiego czy włoskiego.
We are happy to encourage you to try wines from our region.
You will become convinced that the Subcarpathian sun is not worse than the French or the Italian one.

REGIONAL WINES

*Wina białe na odwrocie strony

10 CL    12,-



REZEDA

PERSICA

Szczep: Johaniter
Kolor wina: białe
Smak: półwytrawne
Dynamiczne acz delikatne aromaty białych i żółtych owoców, nieśmiała mineralność 
wybornie współgrają ze świetnie zbalansowaną materią przynoszącą 
atrakcję i orzeźwienie.

Variety: Johaniter
Wine colour: White
Taste: Semi dry
The dynamical, yet delicate aromas of white and yellow fruit, and their timid mineral qualities 
perfectly match the balanced matter to offer attractive and refreshing products.

Szczep: Muscat
Kolor wina: białe
Smak: wytrawne
Od początku nie ukrywa, że swoje istnienie zawdzięcza uroczemu Muscatowi. 
Aromatyczne, atrakcyjne, kusi nutami cytrusów, kwiatów i słodkich dojrzałych 
brzoskwiń. W połączeniu z krągłym ciałem, pobudzającym i przyjemnie 
łagodnym jednocześnie smakiem, daje oręż doskonały w walce 
o sympatię wielu.

Variety: Muscat
Wine colour: White
Taste: Dry
Even at the first try, this wine does not conceal that it owes its existence to the charming Muscat. 
Aromatic, attractive, enticing with the notes of citrus fruits, flowers and sweet ripe peaches. 
Combined with the rounded body as well as with the stimulating and nicely mild taste, 
this wine gives you a perfect weapon in the fight for favour from many.

10 CL    12,-

10 CL    12,-
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