
RESTAURACJA CONCORDIA TASTE

MENU PODCZAS AKCJI POZNAŃ ZA PÓŁ CENY 2018

Bąble 100 ml

Borgo Molino | Millesimato Extra Dry | Wenecja Euganejska, Włochy 16 | 8

Pachnące lemoniadą, skórką z grejpfruta i białymi kwiatami bąbelki z północy Włoch.

Idealne na aperitif, ploty lub totalny relaks. Na zdrowie! Szczep: Glera.

 

Białe 120 ml

Tola | Catarratto | Sycylia, Włochy 13 | 6,50

Najbardziej aromatyczny biały szczep Wyspy Słońca. Atakuje cytrusową świeżością,

nutami migdałów i pistacji, jest orzeźwiające i chrupkie. Szczep: Catarratto

La Jara | Pinot Grigio | Wenecja Euganejska, Włochy 17 | 8,50

Solidne pinot grigio jest rasowe i pełne charakteru – pachnie dojrzałymi gruszkami,

piżmem i białymi kwiatami. Rewelacyjne wino na co dzień! Szczep: Pinot grigio.

Pares Balta | Homeymoon | Katalonia, Hiszpania 17 | 8,50

Półwytrawne, skoncentrowane, miodowo-ziołowe wino, pachnące konfiturą z moreli,

szafranem i dzikim rozmarynem. Szczep: Parellada.



Károly Kolonics | Somloi Hárslevelű | Somló, Węgry 19 | 9,50

Wina wulkaniczne to nasza specjalność! Jeżeli lubisz zapach ziemi po deszczu,

słono-mineralne smaki i szukasz w winie czegoś innego, koniecznie spróbuj

win z Somló! Szczep: Hárslevelű.

Winnica Wieliczka | Chardonnay | Małopolska, Polska 21 | 10,50

Pijąc je, nie uwierzysz, że powstało w Polsce! Niebywale aromatyczne, pełne

zapachu słodkich jabłek, domowego ciasta i soku z pomarańczy wino

od najlepszej polskiej enolożki – Agnieszki Rousseau. Szczep: Chardonnay.

Soljans | Sauvignon Blanc | Marlborough, Nowa Zelandia 24 | 12

Pachnący liśćmi pomidora, zieloną papryką i trawą cytrynową nowozelandzki klasyk.

Kwintesencja orzeźwienia! Szczep: Sauvignon blanc.

 

Czerwone 120 ml

Bodegas Hermanos Peciña | Joven | Rioja, Hiszpania 13 | 6,50

Młodzieńcze, pełne werwy i energii, pachnie kwaśną żurawiną, malinowym kompotem

i truskawkami prosto z krzaka. Świeże, lekkie i owocowe. Szczepy: Tempranillo,

graciano i garnacha.

Tola | Nero d’Avola | Sycylia, Włochy 13 | 6,50

Typowo południowe, napakowane zapachem dojrzałej morwy, jeżyn

i espresso z odrobiną dzikich ziół i gorzkiego kakao. Szczep: Nero d’Avola.

Château Malbat | Bordeaux Rouge | Bordeaux, Francja 15 | 7,50

Dojrzałe czarne porzeczki, mięta, szlachetne drewno i odrobina rozgrzanego

w słońcu asfaltu – tak prezentuje się paleta smaków dobrego wina z Bordeaux.

Szczepy: Cabernet sauvignon i merlot.



Luccarelli | Campo Marino Primitivo di Manduria | Apulia, Włochy 21 | 10,50

Wina z Mandurii sa gęste, esencjonalne i pełne mocy. Smakują domowymi

powidłami, korzennymi przyprawami i słodką wanilią. Dla miłośników

dobrze zbudowanych i ekstraktywnych czerwieni! Szczep: Primitivo.

Bodega Colomé | Estate Malbec | Salta, Argentyna 25 | 12,50

Wyobraź sobie górujące nad Tatrami Rysy. A teraz pomyśl, że ktoś na szczycie

uprawia winorośl. Nasz malbec to wino ekstremalne, tworzone na wysokości

ponad 2500 metrów n.p.m. Jest pełen górskiego powietrza, mrocznej

owocowości i solidnej porcji pikantnej beczki. Wielkie wino! Szczep: Malbec

Alessandro di Camporeale | Kaid Syrah | Sycylia, Włochy 29 | 14,50

Pełne wygrzanych w słońcu, południowych smaków i intensywnych emocji syrah.

Smakuje czarnymi czereśniami, świeżo mieloną kawą i gorzką czekoladą.

Mistrzostwo! Szczep: Syrah

  

 

Dania do wina

 

Chleb naszego wypieku, oliwa 5 | 2,50

 
Praliny serowe (v) 10 | 5

Maślana grzanka z rillettes z kaczki 10 | 5

Ciasto francuskie z gruszką i gorgonzolą (v) 10 | 5

 
Polskie wędliny 15 | 7,50

Wytrawny naleśnik z pasztetem z kaczki 15 | 7,50

Małża Św. Jakuba na puree z kaszanki 15 | 7,50

 
Polskie sery zagrodowe (v) 20 | 10

Tatar wołowy, emulsja z żółtka, ogórek 20 | 10

Smażone Foie Gras z gruszkowym chutney ze słodką bułką 20 | 10


