WINA Z WINNICY DWORU SANNA

ZIELONE

białe, wytrawne

Cena
0,15 l

Cena
0,75 l

14 zł

59 zł

Wino to zawdzięcza swoją nazwę kolorowi gron podczas zbioru.
Zbierane są niedojrzałe grona. Dają nam bardzo wysoką kwasowość
i przygotowują nasze kubki smakowe do jedzenia oraz zwiększają apetyt.
Podawane razem z kiszonkami idealnie nadają się na początek kulinarnej
przygody.

WINO MUSUJĄCE

białe, wytrawne

100 zł

WINO MUSUJĄCE NA OSADZIE

100 zł

Oba wina musujące zostały wyprodukowane metodą tradycyjną
podczas której refermentacja następuje w butelce. W nosie świeże
aromaty jabłka i cytrusów przewijają się z mniej widocznymi
aromatami drożdżowymi które powstały po 8 miesiącach leżakowania na
osadzie. Polecamy je do naszych przystawek.

SEYVAL BLANC

białe, wytrawne

13 zł

59 zł

13 zł

59 zł

To idealna propozycja dla tych którzy wybiorą z naszego menu
ryby lub owoce morza. Aromatycznie cytrusowy, a podwyższona
kwasowość świetnie uzupełni nam ewentualny brak cytryny przy rybie.
Wyczuwalna w winie mineralność podkreśla rodzaj Terroi (gleby) na,
której uprawiane są nasze winorośla.

JOHANITER

białe, wytrawne

Smakując to wino i zamykając oczy możemy poczuć się jak
w cytrusowym gaju. Dodatkowo lekko musujący na języku podkreśla
świeżość wina. Polecany do ryb ale również do białych mięs takich jak
perliczka lub cielęcina.

Wszystkie wina dostępne w naszej winnicy są produkowane przez
nas czyli właścicieli Dworu Sanna, a stworzyliśmy je po to żeby nasi
goście podczas pobytu zapomnieli o codziennych problemach, zbliżyli się
jak najbliżej natury i mogli się zrelaksować.

Smacznego

WINA Z WINNICY DWORU SANNA
LASY ROZTOCZA

białe, wytrawne

Cena
0,15 l

Cena
0,75 l

13 zł

59 zł

13 zł

59 zł

13 zł

59 zł

13 zł

59 zł

13 zł

59 zł

Jest to najbardziej złożone w aromacie i smaku wino dostępne
w naszej winnicy. 8 miesięczne dojrzewanie w dębowej beczce daje nam
waniliowe aromaty i ciekawy finisz na języku. To wino szczególnie
polecamy do naszych makaronów.

MUSKARIS

białe, wytrawne

Swoim bardzo intensywnym aromatem mango oraz brzoskwiń
porwie was w wir niesamowitych doznań kulinarnych. A wytrawna
natura oraz wysoka zawartość alkoholu bardzo intensywnie podkreśli
smak potraw. My polecamy to wino szczególnie do tłustych dań takich
jak golonka oraz świetnie uzupełni się z każdym deserem.

REGENT

czerwone, wytrawne

To obowiązkowa pozycja dla smakoszy czerwonych mięs takich
jak polędwica wołowa lub kaczka. Mocna intensywność aromatów
czereśni lub wiśni oraz owoców leśnych z łagodnym uczuciem w ustach.
Świetne również dla tych którzy bardzo troszczą się o swój układ
krwionośny oraz zdrowie. Regent to odmiana która jest bardzo bogata w
antyoksydanty.

LUBELSKI PORANEK

białe, półwytrawne

Pozycja dla tych którzy przyjechali do nas zapomnieć
o wszystkich swoich problemach życia codziennego. Wino z tych
niebezpiecznych w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ciężko skończyć
na jednym kieliszku, a często nawet jednej butelce. Polecamy je do
relaksu w każdej możliwej formie.

SŁONECZNA SANNA

białe, półwytrawne

Jak sama nazwa wskazuje wino idealnie sprawdza się w słoneczne
dni. Jest pełne aromatów brzoskwini z lekko pikantnym końcem.
Polecamy je do wszystkich deserów oraz do wspólnych rozmów.
Wszystkie wina dostępne w naszej winnicy są produkowane przez
nas czyli właścicieli Dworu Sanna, a stworzyliśmy je po to żeby nasi
goście podczas pobytu zapomnieli o codziennym problemach, zbliżyli się
jak najbliżej natury i mogli się zrelaksować.

Smacznego

