
 

 

Žalios jautienos užkanda 

(karpačas), 

pagardinta marinuotais 
imbierais, kietuoju sūriu, 
alyvuogėmis ir citrininiu užpilu. 

 

 

 

Jautienos pjausneliai su 

grietinėlėje troškintais 

špinatais ir baravykais, 

patiekiami su bulvių-sūrio pyragu 
ir pagardinti žaliųjų pipirų 
padažu. 

 

 

 

Žalios elnienos užkanda 

(karpačas), 

paskaninta keptomis 
voveraitėmis, džiovintų 
pomidorų tyrele ir citrininiu 
graikinių riešutų aliejaus užpilu. 

  



 

Otų kepsnys 

su Chardonnay vyne 
troškintomis cukinijomis, 
morkomis, špinatų lapais, porais, 
pagardintas balzaminiu padažu. 

 

 

 

Kepta anties krūtinėlė, 

patiekiama su baltajame vyne 
virtomis kriaušėmis ir burokėlių 
žiuljenu, paskanintu rozmarinais 
bei pagardinta gervuogių 
padažu. 

 

  



Prancūzija / France  

Bordo regionas / Bordeaux 
 

 

Chateau Malbec 
  

750 ml 18,50 € 

Raudonasis sausas vynas (red 
dry wine). 

Bordo (Bordeaux) regionas, 
Prancūzija (France). 

Merlot, Cabernet Sauvignon 
ir Cabernet Franc vynuogės. 

Vyno savybės. Plytų raudonumo 
spalva, švelnus medžio 
aromatas. Gerai subalansuotas 
vynas. 

Derinimas su maistu. Puikiai 
tinka prie keptų mėsos patiekalų, 
kumpių. 

 

 

Michel Lynch Reserve 

Graves A.P.  

  

750 ml 17,50 € 

Baltasis sausas vynas (white 
dry wine). 

Graves A.C, Bordo (Bordeaux) 
regionas, Prancūzija (France). 

Sauvignon Blanc ir Semillon 
vynuogės. 

Vyno savybės. Michel Lynch 
Reserve Blanc daromas iš puikiai 
sunokusių, kruopščiai atrinktų 
kilmingų Sauvignon Blanc ir 
Semillon vynuogių, išaugintų 

Graves regiono vynuogyne. Jo 
aromate vyrauja citrusinių vaisių 
ir mineralų tonai; skonyje 
juntamos gaivios greipfrutus, 
baltuosius persikus ir mėtas 
primenančios natos. 

Derinimas su maistu. Ragaukite 
kaip aperityvą arba su jūros 
gėrybių, žuvies patiekalais, 
minkštais sūriais. 

 

  



 

 

Michel Lynch Reserve 

Medoc A.P. 

  

750 ml 17,50 € 

Raudonasis sausas vynas (red 
dry wine). 

Medoc A.C., Bordo (Bordeaux) 
regionas, Prancūzija (France). 

Merlot ir Cabernet Sauvignon 
vynuogės. 

Vyno savybės. Michel Lynch 
Reserve Rouge daromas iš puikiai 
sunokusių, kruopščiai atrinktų 
kilmingų Merlot ir Cabernet 
Sauvignon vynuogių, išaugintų 

Medoc regiono vynuogyne. Jo 
aromate vyrauja trešnių ir 
juodųjų serbentų tonai. Skonis 
vaisinis, vidutinio sodrumo, su 
švelniais taninais ir ilgai 
išliekančiu poskoniu. 

Derinimas su maistu. Ragaukite 
su mėsos patiekalais, kietesniais 
sūriais. 

 

 

 

Burgundijos regionas / Bourgogne 
 

 

Joseph Drouhin 

Vaudon Chablis A.C.  

  

750 ml 39,00 € 

Baltasis sausas vynas (white 
dry wine). 

Šabli (Chablis), Burgundijos 
(Bourgogne) regionas, 
Prancūzija (France). 

Chardonnay vynuogės. 

Vyno savybės. Šviesios aukso 
spalvos su žalsvumo atspalviu. 
Gaivūs, vaisiniai aromatai, 
primenantys citrinas ir 
greipfrutus su maloniomis 
kelminio paparčio ir kalendros 
užuominomis. Vaisių bei 
mineralų skonis. Būdingas ilgai 
išliekantis poskonis. 

Derinimas su maistu. Idealiai 
tinka kaip aperityvas ar su jūrų 
gėrybėmis, žuvimi. 

 

  



 

 

Joseph Drouhin 

Brouilly A.P. 

  

750 ml 21,00 € 

Raudonasis sausas vynas (red 
dry wine). 

Cru Beaujolais, Burgundijos 
(Bourgogne) regionas, 
Prancūzija (France). 

Gamay vynuogės. 

 

Vyno savybės. Ryškios rubino 
spalvos, atsiskleidžia žibuoklių, 
alyvų ir gervuogių aromatai. 
Švelnūs taninai, ilgai išliekantis 
skonis su malonia laukinių uogų 
natele. Brandinimo potencialas – 
nuo 2 iki 6 metų. 

Derinimas su maistu. Puikiai 
tinka su mėsos patiekalais. 

 

 

Elzaso regionas / Alsace 
 

 

Fernand Engel Pinot 

Gris Reserve Alsace 

A.P. 

  

750 ml 17,50 € 

Baltasis pusiau sausas vynas 
(white semi-dry wine). 

Elzaso (Alsace) regionas, 
Prancūzija (France). 

Pinot Gris vynuogės iš  
11-31 m. senumo vynuogynų. 

Vyno savybės. Skaidri aukso 
spalva su oranžiniais atspalviais. 
Aromate juntami dūmo ir pipiro 
tonai, persipynę su egzotinių 
vaisių, vanilės, saldymedžio ir 
karamelės natomis. Sodraus 
skonio, tvirto charakterio vynas. 

Derinimas su maistu. Labai 
universalus vynas. Puikus 
aperityvas; gerai dera su 
paukštienos patiekalais ar 
lengvais desertais. 

 

 

  



Luaro slėnis / Loire Valley 
 

 

Pascal Jolivet Pouilly 

Fume A.P. 

  

750 ml 33,50 € 

Baltasis sausas vynas (white 
dry wine). 

Luaros (Luaro) slėnis, 
Prancūzija (France). 

Sauvignon Blanc vynuogės. 

Vyno savybės. Vynas yra 
pagamintas iš 100% Sauvignon 
Blanc vynuogių. Šios vietovės 
filosofija yra leisti gamtai lemti 
vyno stilių be didesnio žmogaus 
įsikišimo. Gaminant puikaus 
balanso, elegantišką, rafinuotą 

Pouilly Fume vyną, vynuogių 
sultys yra fermentuojamos 
natūraliai, nededant dirbtinių 
mielių. 

Derinimas su maistu. Jūros 
gėrybės, žuvies patiekalai, ožkos 
sūris. 

 

 

Pietų Prancūzijos vyno regionai /  

South French wine regions 
 

 

Cuvée Jean-Paul Blanc 

Gascogne I.G.P. 

100 ml 1,80 € 

750 ml 13,50 € 

Baltasis sausas vynas  
(white dry wine). 

Gaskonės (Gascogne) 
regionas, Prancūzija (France) 

Ugni Blanc, Colombard 
vynuogės. 

Vyno savybės. Labai 
aromatingas vynas su citrusinių 
vaisių, kriaušių, nektarinų ir 
šviežiai nupjautos žolės natomis. 
Nesudėtingas vaisinis skonis, 
nestokojantis gaivios rūgšties. 

Derinimas su maistu. Ragaukite 
kaip aperityvą arba su žuvimi, 
salotomis ar paprastais daržovių 
patiekalais. 

 

 



 

Cuvée Jean-Paul Blanc 

Gascogne I.G.P. 

100 ml 1,80 € 

750 ml 13,50 € 

Raudonasis sausas vynas (red 
dry wine) 

Vaucluse (Vaucluse) 
regionas, Prancūzija (France) 

Grenache, Syrah vynuogės 

 

Vyno savybės. Šiltas, sodrus 
aromatas, kupinas saldžių 
mėlynių ir prieskonių natų. 
Švelniame vidutinio svarumo 
skonyje vyrauja slyvų ir 
žemuogių užuominos.  

Derinimas su maistu. Ragaukite 
su mėsos patiekalais, troškiniais, 
pica, kietesniais sūriais. 

 

 

 

 

Žuvienė  

La Bouillabaisse. 

Karališkosios krevetės, otų ir 
tilapijų filė, kalmarai, midijos. 
Patiekiama su skrudinta 
česnakine duonele. 

 

 

  



Italija/ Italy     

Pjemonto regionas/ Piemonte 
 

 

Bersano Gavi D.O.C.G.  
  

750 ml  

22,50 € 

Baltasis sausas vynas (white 
dry wine). 

Gavis (Gavi), Pjemonto 
(Piemonte) regionas, Italija 
(Italy). 

Cortese vynuogės. 

Vyno savybės. Pasižymi puikia 
šiaudų geltonio su žalsvais 
atspindžiais spalva. Būdingas 
gėlių aromatas su ananaso, 
persiko ir abrikoso užuominomis. 
Skonis gaivus, harmoningas, 
išbaigtas, geros struktūros, 
reikiamo rūgštingumo su ilgai 
išliekančiu vaisiniu poskoniu. 

Derinimas su maistu. Tinka kaip 
aperityvas, su sūriais, įvairiais 
žuvies patiekalais. 

 

 

 

Bersano Barbera 

D‘Alba D.O.C.

  

  

750 ml  

22,50 € 

Raudonasis sausas vynas (red 
dry wine). 

Alba, Pjemonto (Piemonte) 
regionas, Italija (Italy). 

Barbera vynuogės. 

Vyno savybės.  Vyno spalva ryški, 
tamsiai raudona. Kvapas 
charakteringas, su prieskonių ir 
juodų uogų užuominomis. 
Skonyje vyrauja kakavos, 
karamelės ir prieskonių tonai, 
ilgai išliekantis poskonis.  

Derinimas su maistu. Tinka su 
raudonos ir baltos mėsos 
patiekalais bei vidutiniškai 
brandintais sūriais. 

 

 

  



Veneto regionas / Veneto 
 

 

Bolla Pinot Grigio 

Delle Venezie I.G.T.   

  

750 ml  

12,80 € 

Baltasis sausas vynas (white 
dry wine). 

Veneto (Veneto) regionas, 
Italija (Italy). 

Pinot Grigio vynuogės. 

Vyno savybės. Pasižymi 
elegantiška laimų, persikų, 
melionų, kriaušių aromatų 
puokšte bei sausu, gaiviu, puikiai 
subalansuotu skoniu.  

Derinimas su maistu. Dera prie 
žuvies patiekalų, sriubų, salotų, 
makaronų bei įvairių vaisių. 

 

 

 

Bolla Bardolino D.O.C. 
  

750 ml  

12,80 € 

Raudonasis sausas vynas (red 
dry wine). 

Bardolinas (Bardolino), 
Veneto (Veneto) regionas, 
Italija (Italy). 

60% Corvina, 30% Rondinella 
ir 10% kitų vietinių vynuogių. 

Vyno savybės. Rubino 
raudonumo spalva. Aromatas 
švelnus, vaisinis, su baltųjų pipirų 
natomis. Bręsdamas vynas įgauna 
papildomus laukinių vyšnių ir 
dūmo aromatus. Skonis švelnus, 
vidutinio sodrumo; poskonis labai 
švarus ir ilgai išliekantis burnoje.   

Derinimas su maistu. Vynas dera 
prie šaltų mėsos užkandžių, 
keptos vištienos patiekalų. 

 

 

  



Toskana regionas/ Tuscany 
 

 

Frescobaldi Castello 

Di Pomino Bianco 

D.O.C. 

  

750 ml  
18,50 € 

Baltasis sausas vynas  
(white dry wine). 

Pomino D.O.C., Toskanos 
(Toscana) regionas, Italija 
(Italy). 

Chardonnay ir Pinot Bianco 
vynuogės. 

 

Vyno savybės. Pasižymi šiaudų 
gelsvumo spalva su aukso 
atspalviais, išraiškingais tropinių 
vaisių ir kriaušių aromatais bei 
patraukliu, puikiai subalansuotu 
skoniu.  

Derinimas su maistu. 
Rekomenduojamas kaip 
aperityvas, taip pat idealus 
derinys su vegetariškais 
makaronų patiekalais, žuvies file. 

 

 

 

Frescobaldi 

Nipozzano Vecchie 

Viti Chianti Rufina 

Riserva D.O.C.G. 

  

750 ml  
35,50 € 

Raudonasis sausas vynas (red 
dry wine). 

Chianti Rufina Riserva DOCG, 
Toskanos (Toscana) regionas, 
Italija (Italy). 

Sangiovese vynuogės. 

 

Vyno savybės. Skaidri aukso 
spalva su oranžiniais atspalviais. 
Aromate juntami dūmo ir pipiro 
tonai, persipynę su egzotinių 
vaisių, vanilės, saldymedžio ir 
karamelės natomis. Sodraus 
skonio, tvirto charakterio vynas. 

Derinimas su maistu. Labai 
universalus vynas. Puikus 
aperityvas; gerai dera su 
paukštienos patiekalais ar 
lengvais desertais. 

 

  



 

 

Le Volte dell‘Ornellaia 

Toscana I.G.T.  

  

750 ml  

24,50 € 

Raudonasis sausas vynas (red 
dry wine). 

Toskanos (Toscana) regionas, 
Italija (Italy). 

Sangiovese, Merlot  ir 
Cabernet Sauvignon 
vynuogės. 

Vyno savybės. Prinokusių uogų 
aromatai, subalansuotas, 
patrauklus, ilgai juntamas 
poskonis. 

Derinimas su maistu. Dera su 
mėsos užkandžiais, jautienos 
patiekalais, bei brandintais 
sūriais. 

 

 

Kiti Italijos vyno regionai /  

Other Italian wine regions 
 

 

Attems Pinot Grigio 

Collio D.O.C.  

  

750 ml  

25,50 € 

Baltasis sausas vynas (white 
dry wine). 

Koljo (Collio) regionas, Italija 
(Italy). 

Pinot Grigio vynuogės. 

Vyno savybės. Šiaudų geltonumo 
spalva. Pasižymi bananų, persikų 
aromatais su gėlių natomis. Ilgai 
išliekantis, švelnus poskonis su 
aiškiai išreikštomis vaisiškomis 
natomis. 

Derinimas su maistu. Puikiai dera 
su keptos paukštienos, mėsos 
patiekalais. 

 

  



 

 

Lungarotti Brezza 

Umbria I.G.T. 

  

750 ml  

14,50 € 

Baltasis sausas vynas  
(white dry wine). 

Umbrijos (Umbria) regionas, 
Italija (Italy). 

Grechetto, Chardonnay ir 
Pinot Grigio vynuogės. 

 

Vyno savybės. Šiltas, sodrus 
aromatas, kupinas saldžių 
mėlynių ir prieskonių natų. 
Švelniame vidutinio svarumo 
skonyje vyrauja slyvų ir 
žemuogių užuominos.  

Derinimas su maistu. Ragaukite 
su mėsos patiekalais, troškiniais, 
pica, kietesniais sūriais. 

 

 

Lungarotti Sangiovese 

Umbria I.G.T.

  

  

750 ml  

14,50 € 

Raudonasis sausas vynas (red 
dry wine). 

Umbrijos (Umbria) regionas, 
Italija (Italy). 

Sangiovese vynuogės. 

Vyno savybės. Rubino 
raudonumo spalva, malonus, 
švelnus, jaunatviškas aromatas. 
Harmoningas, gerai subalansuotas, 
išraiškingas skonis. 

Derinimas su maistu. Vynas 
lengvai geriamas, kupinas 
charakterio, todėl gerai dera su 
makaronais, mėsos patiekalais, 
salotomis ar pica. 

 

 

Oltre Passo Primitivo 

Salento I.G.T. 

  

750 ml  

11,50 € 

Raudonasis sausas vynas (red 
dry wine). 

Salento (Salento) regionas, 
Italija (Italy). 

Primitivo vynuogės. 

Vyno savybės. Šiam vynui 
būdinga ryški raudona spalva su 
violetiniais atspalviais. Jo 
aromatas įvairialypis, skonis - 
šilko švelnumo, harmoningas. 

Derinimas su maistu. 
Rekomenduojama ragauti su 
sriubomis, mėsos kepsniais bei 
sūriais. 



 

Ispanija / Spain    

Riochos regionas / Rioja  

 

Vina Salceda Crianza 

Rioja Alavesa D.O.C. 

  

750 ml  

14,50 € 

Raudonasis sausas vynas (red 
dry wine). 

Riochos (Rioja) regionas, 
Ispanija (Spain). 

85% Tempranillo, 15% 
Mazuelo ir Graciano 
vynuogių. 

Vyno savybės. Rubino 
raudonumo su vyšnių natomis, 
blizgios spalvos. Pasižymi 
gervuogių, mėlynių aromatais su 
aviečių ir prieskonių natomis. 
Puikiai subalansuoto, vaisiško 
skonio, geros struktūros vynas su 
švelniais taninais. Ilgai išliekantis 
poskonis.  

Derinimas su maistu. Puikiai 
tinka su raudona mėsa, 
patiekalais pagardintais aštriu 
padažu ar sūriais. 

 

Navaros regionas / Navarra 

 

Chivite Gran Feudo 

Chardonnay Navarra 

D.O.  

  

750 ml  
12,50 € 

Baltasis sausas vynas  
(white dry wine). 

Navaros (Navarra) regionas, 
Ispanija (Spain). 

Chardonnay vynuogės. 

Vyno savybės. Šis vynas yra 
pagamintas iš rūpestingai 
atrinktų Chardonnay vynuogių, 
išaugintų Marcilla vietovėje 
(Navarra regione). Po trumpo 
mirkymo sąlytyje su odelėmis, 
sultys yra fermentuojamos 
kontroliuojamos temperatūros 
nerūdijančio plieno talpose, 
siekiant išgauti vaisinį šios 
kilmingos rūšies vynuogių 
aromatą. Vynui būdinga šviesi 
šiaudų spalva su citrininiais 
tonais. Skonyje vyrauja gaivus, 
vaisiškas aromatas.   

Derinimas su maistu. Idealiai 



dera prie visų žuvies patiekalų. 

 

 

Jeklos regionas / Yecla 
 

 

Castano Macabeo –

Chardonnay Yecla 

D.O.     

100 ml  

1,70 € 

750 ml  

12,75 € 

Baltasis sausas vynas (white 
dry wine). 

Jeklos (Yecla) regionas, 
Ispanija (Spain). 

Macabeo ir Chardonnay 
vynuogės. 

Vyno savybės. Švelnus 
pneumatinis sulčių spaudimas ir 
dalinė fermentacija ąžuolo 
statinėse suteikia šiam vynui 
puikų gaivių vaisinių aromatų ir 
ąžuolo tonų balansą. 

Derinimas su maistu. Puikiai dera 
su lengvais žuvies, vištienos, 
vegetariškais patiekalais. 

 

 

 

Castano Monastrell 

Yecla D.O. 

100 ml  

1,70 € 

750 ml  

12,75 € 

Raudonasis sausas vynas (red 
dry wine). 

Jeklos (Yecla) regionas, 
Ispanija (Spain). 

Monastrell vynuogės. 

Vyno savybės. Šis puikus jauno 
Monastrell vyno pavyzdys 
pasižymi intensyviais slyvų, 
miško uogų aromatais. Jo skonis 
gaivus, vaisinis, poskonis – su 
švelniais taninais. 

Derinimas su maistu. Puikiai dera 
su ne itin sunkiais patiekalais. 

 



  



 

 

Castano Monastrell 

Rosado Yecla D.O.  

100 ml  

1,70 € 

750 ml  
12,75 € 

Rausvasis sausas vynas  

(rosé wine). 

Jeklos (Yecla) regionas, 
Ispanija (Spain). 

85% Monastrell, 5% Syrah, 
5% Garnacha, 5% Cabernet 
Sauvignon vynuogės. 

 

Vyno savybės. Blizgi aviečių 
rausvumo spalva, žemuogių 
uogienę primenantis gaivus 
aromatas ir sultingas skonis. 

Derinimas su maistu. Makaronų, 
daržovių, žuvies bei paukštienos 
patiekalai. 

 

 

Kiti Ispanijos vyno regionai /  

Other Spanish wine regions 
 

 

Torres Pazo das Bruxas 

Rias Baixas D.O. 

  

750 ml  

17,00 € 

Baltasis sausas vynas (white 
dry wine)  

Rias Bajas (Rias Baixas) 
regionas, Ispanija (Spain) 

Albarino vynuogės. 

Vyno savybės. Itin aromatingas 
vynas su dominuojančiais žaliųjų 
obuolių, citrinos žievelės, šieno 
tonais. Skonis itin gaivus ir 
šviežias, būdingas ilgas poskonis. 

Derinimas su maistu. Puikiai 
tinka prie jūros gėrybių ir žuvies 
patiekalų, ypač žalių. Taip pat 
puikiai dera su švelniu ožkos 
sūriu. 

 

  



 

 

Torres Atrium Merlot 

Penedes D.O. 

  

750 ml  

16,00 € 

Raudonasis sausas vynas (red 
dry wine). 

Penedes (Penedes). regionas, 
Ispanija (Spain). 

Merlot vynuogės. 

Vyno savybės. Jaučiami ryškūs 
prisirpusių vyšnių, aviečių 
uogienės aromatai. Vynas gerai 
subalansuotas, būdingi 
prieskonių, skrebučių tonai. 
Skonis šilkinis bei gaivus su 
vanilės natomis, jaučiami saldūs 
taninai. 

Derinimas su maistu. Šis vynas 
idealiai dera prie įvairių mėsos 
patiekalų, ypač prie kiaulienos, 
veršienos ir antienos. 

 

 

Torres Natureo 

Muscat 

100 ml  

1,80 € 

750 ml  

13,50 € 

Nealkoholinis vynas  

(non alcoholic). 

Baltasis sausas vynas 
(white dry wine).  

Catalonijos (Catalunya) 
regionas, Ispanija (Spain). 

Moscatel vynuogės. 

Vyno savybės. Šviesi geltona 
spalva, intensyvūs ir gaivūs gėlių, 
obuolių, persikų ir citrinų 
aromatai, itin gaivus skonis. 

Derinimas su maistu. Idealus 
kaip aperityvas. Taip pat puikiai 
dera prie įvairių žuvies, jūros 
gėrybių ar ryžių patiekalų. 

 

  



Vokietija / Germany   
 

 

Dr.Loosen Riesling 

Qualitatswein  

100 ml  

2,10 € 

750 ml  

15,75 € 

Baltasis pusiau sausas vynas 
(white semi-dry wine). 

Mozelio (Mosel) regionas, 
Vokietija (Germany). 

Riesling vynuogės. 

Vyno savybės. Puikus vynas, 
pasižymintis vaisių (obuolių, 
persikų) aromatų ir rūgštingumo 
harmonija.  

Derinimas su maistu. Puikus 
aperityvas. Tinka  ragauti su 
žuvies, jūrų gėrybių patiekalais ar 
mėlynuoju sūriu. Tinka vartoti 
vegetarams. 

 

 

Dr. Loosen 

Bernkasteler Lay 

Riesling Kabinett 

  

750 ml  
26,00 € 

Baltasis pusiau sausas vynas 
(white semi-dry wine). 

Mozelio (Mosel) regionas, 
Vokietija (Germany). 

Riesling vynuogės. 

Vyno savybės. Kabinett – tai 
lengviausias ir švelniausias 
vokiško Riesling stilius. Jis 
gaminamas iš anksčiausiai pilnai 
sunokstančių vynuogių, surinktų 
geriausiose vynuogyno vietose. 
Švelnumas nereiškia charakterio 
nebuvimo - šis vynas tiesiog 
trykšta savo aromatų 
intensyvumu ir koncentruotu 
daugiabriauniu skoniu. 

Derinimas su maistu. Tinka kaip 
aperityvas. Gerai dera su 
lengvais žuvies patiekalais, 
vaisiais. 

 

 

  



Vengrija / Hungary   
 

 

Oremus Mandolas 

Tokaji Dry 

  

750 ml  

22,00 € 

Baltasis sausas vynas (white 
dry wine). 

Tokajaus (Tokaj) regionas, 
Vengrija (Hungary). 

Furmint vynuogės. 

 

Vyno savybės. Šis vynas 
harmoningai atskleidžia vaisinį 
vynuogių charakterį, mineralų, 
žemės aromatus bei turtingą, 
gaivų skonį, tipišką to regiono 
vynams. 

Derinimas su maistu. Puikiai dera 
su žuvies patiekalais, jūros 
gėrybėmis – tiek žaliomis, tiek 
keptomis ar virtomis; su 
sriubomis, baltos mėsos, keptos 
paukštienos patiekalais. 

 

 

Moldavija / Moldova   

 

 

Daos Cabernet 

Sauvignon 

100 ml  

1,40 € 

750 ml  

10,50 € 

Raudonasis pusiau saldus 
vynas (red semi-sweet wine) 

Etulijos (Etulia) regionas, 
Moldovija (Moldova) 

Cabernet Sauvignon 
vynuogės 

Vyno savybės. Vyno aromate 
vyrauja Cabernet Sauvignon 
vynuogėms būdingos miško 
uogų (ypač gervuogių) natos. 
Skonis sodrus, primenantis 
juoduosius serbentus; poskonis 
ilgai juntamas burnoje.  

Derinimas su maistu. Ragaukite 
su mėsos kepsniais, troškiniais, 
daržovių patiekalais. 

 



 

Daos Chardonnay 

100 ml  

1,40 € 

750 ml  

10,50 € 

Baltasis pusiau saldus vynas 
(white semi-sweet wine). 

Onestijos (Onesti) regionas, 
Moldovija (Moldova). 

Chardonnay vynuogės. 

Vyno savybės. Šviesios šiaudų 
gelsvumo spalvos vynas. Jam 
būdingas gėlių, egzotinių vaisių 
aromatas; gaiviame skonyje 
juntamos migdolų užuominos.  

Derinimas su maistu. Ragaukite 
su vaisių desertais, žuvies, 
paukštienos patiekalais. 

 

  



Gruzija / Georgia      

 

 

Teliani Valley 

Kindzmarauli 

  

750 ml  

22,00 € 

Raudonasis pusiau saldus 
vynas (red semi-sweet wine). 

Kindzmaraulis 
(Kindzmarauli), Kachetijos 
(Kakheti) regionas, Gruzija 
(Georgia). 

Saperavi vynuogės. 

Vyno savybės. Būdinga tamsi 
rubino raudonumo spalva, ryškus 
aromatas ir  šilko švelnumo šiek 
tiek  salstelėjęs skonis. 

Derinimas su maistu.  
Rekomenduojame ragauti su 
vaisiais, saldumynais, riešutais ar 
kitais desertais. 

 

 

Teliani Valley 

Tsinandali  

  

750 ml  

12,50 € 

Baltasis sausas vynas (white 
dry wine). 

Tsinandalio (Tsinandali) 
regionas, Gruzija (Georgia). 

Rkatsiteli ir Mstvane 
vynuogės. 

Vyno savybės. Vynui būdingas 
persikus, citrusinius bei tropinius 
vaisius primenantis aromatas ir 
sodrus, ilgai burnoje liekantis 
skonis. Brandinimas prancūziško 
ąžuolo statinėse suteikia vynui 
elegantiškų grietinėlės natų ir 
brandumo. 

Derinimas su maistu. Puikiai 
tinka ragauti su jūros gėrybėmis, 
žuvies, paukštienos patiekalais. 

 

  



 

 

Teliani Valley Alazani 

White 

100 ml  

1,70 € 

750 ml  

12,75 € 

Baltasis pusiau saldus vynas 
(white semi-sweet wine). 

Kachetijos (Kachetija) 
regionas, Gruzija (Georgia) 

Rkatsiteli vynuogės 

Vyno savybės. Vynui būdinga 
šviesi šiaudų gelsvumo spalva, 
elegantiškas aromatas ir švelnus, 
maloniai salstelėjęs skonis. 

Derinimas su maistu. 
Rekomenduojame ragauti su 
vaisiais, saldumynais, riešutais ar 
kitais desertais. 

 

 

 

Teliani Valley Alazani 

Red 

100 ml  

1,70 € 

750 ml  

12,75 € 

Raudonasis pusiau saldus 
vynas (red semi-sweet wine). 

Kachetijos 
(Kachetija)regionas, Gruzija 
(Georgia). 

Saperavi vynuogės. 

Vyno savybės. Būdinga tamsi 
rubino raudonumo spalva, gaivus 
aromatas ir švelnus, maloniai 
salstelėjęs skonis. 

Derinimas su maistu. 
Rekomenduojame ragauti su 
vaisiais, saldumynais, riešutais ar 
kitais desertais. 

 

 

 

  



JAV /  USA    

Kalifornijos  regionas / California 
 

 

Gnarly Head 

Zinfandel 

  

750 ml  

17,50 € 

Raudonasis sausas vynas (red 
dry wine). 

Lodi, Kalifornijos (California) 
regionas, JAV (USA). 

Zinfandel vynuogės. 

Vyno savybės. Būdinga tamsi 
rubino raudonumo spalva, gaivus 
aromatas ir švelnus, maloniai 
salstelėjęs skonis. 

Derinimas su maistu. 
Rekomenduojame ragauti su 
vaisiais, saldumynais, riešutais ar 
kitais desertais. 

 

 

 

 

  



Čilė / Chile    

Centrinio slėnio regionas / Central Valley 
 

 

Lapostolle Casa 

Sauvignon Blanc 

  

750 ml  
15,00 € 

Baltasis sausas vynas (white 
dry wine). 

Requinoa, Rapelio (Rapel) 
slėnis, Čilė (Chile). 

90% Sauvignon Blanc ir 10% 
Sémillon vynuogės. 

Vyno savybės. Maloni šviesiai 
geltona spalva su švelniai 
žalsvais atspindžiais. Aromatas 
labai intensyvus, gaivus, 
patrauklus, su baltųjų gėlių ir 
saldžių citrusinių vaisių tonais. 
Gerai subalansuoto skonio, 
vidutinio tirštumo vynas su itin 
maloniu poskoniu. 

Derinimas su maistu. Tinka prie 
vištienos, keptos žuvies 
patiekalų. 

 

 

Lapostolle Casa 

Merlot 

  

750 ml  
15,00 € 

Raudonasis sausas vynas (red 
dry wine). 

Rapelio (Rapel) slėnis, Čilė 
(Chile). 

Merlot vynuogės. 

Vyno savybės. Ryški violetinė 
spalva. Šviežių raudonųjų uogų ir 
vaisių (slyvų, vyšnių) aromatas su 
švelniais ąžuolo tonais. Skonis 
maloniai sodrus, su elegantiškais 
šilkiniais taninais, juntamais ilgai 
išliekančiame poskonyje. 

Derinimas su maistu.  

Tinka su raudonos mėsos 
patiekalais, įvairiais užkandžiais, 
kietais sūriais 

 

  



 

 

Torres Santa Digna 

Gewurztraminer 

  

750 ml  
17,10 € 

Baltasis sausas vynas (white 
dry wine). 

Kuriko slėnis (Curico Valley), 
Čilė (Chile). 

Gewürztraminer vynuogės. 

Vyno savybės. Žvilganti geltona 
spalva. Klasikiniai medaus, gėlių 
(rožių, jazminų, apelsinų žiedų) 
aromatai. Pilno kūno vynas, 
kurio skonyje labai gerai dera 
Gewürztraminer būdingas 
tropinių vaisių charakteris ir 
gaivus rūgštingumas. 

Derinimas su maistu. Tinka prie 
jūros gėrybių ir žuvies patiekalų. 

 

 

Torres Santa Digna 

Syrah 

  

750 ml  
17,10 € 

Raudonasis sausas vynas (red 
dry wine). 

Kuriko slėnis (Curico Valley), 
Čilė (Chile). 

Shiraz, nedidelė dalis 
Cabernet Sauvignon 
vynuogės. 

 

Vyno savybės.  Ryški violetinė 
spalva. Aromate juntamos miško 
uogų (gervuogių, juodųjų 
serbentų) bei žibuoklių natos. 
Brandinimas prancūziško ąžuolo 
statinėse suteikia malonių 
skrudintos duonos užuominų. Tai 
sodrus, išraiškingas, tačiau tuo 
pat metu elegantiškas vynas, 
pasižymintis brandžiais, švelniais 
taninais. 

Derinimas su maistu. Tinka prie 
keptos mėsos, makaronų, 
egzotinių patiekalų. 

 

 

  



Argentina /Argentina   
 

 

Las Moras Black Label 

Malbec 

  

750 ml  

14,50 € 

Raudonasis sausas vynas (red 
dry wine). 

Pedernalio (Pedernal) slėnis, 
San Chuano regionas (San 
Juan), Argentina 
(Argentina). 

Malbec vynuogės. 

Vyno savybės. Vynui būdingas 
išskirtinis vaisių ir ąžuolo 
aromatų balansas. Atsiskleidžia 
prisirpusių slyvų, skrudintos 
kavos ir šokolado tonai. Tai geros 
struktūros, švelnių taninų vynas. 

Derinimas su maistu. Puikiai 
tinka su kepta raudona mėsa, 
brandintu sūriu. 

 

 

Pacha Mama 

Torrontes Organic 

100 ml  

2,05 € 

750 ml  

15,00 € 

Baltasis sausas vynas (white 
dry wine). 

Kausėtė (Caucete) slėnis, San 
Chuano regionas (San Juan), 
Argentina (Argentina). 

100% Torrontes vynuogių. 

Vyno savybės. Išraiškingi rožių ir 
persikų aromatai, prisirpusių 
tropinių bei citrusinių vaisių 
skonis. Poskonis ilgas ir 
elegantiškas. 

Derinimas su maistu. Dera prie 
salotų, baltos mėsos patiekalų. 

 

  



 

 

Pacha Mama Malbec 

Organic 

100 ml  

2,05 € 

750 ml  

15,00 € 

Raudonasis sausas vynas (red 
dry wine). 

Kausėtė (Caucete) slėnis, San 
Chuano regionas (San Juan), 
Argentina (Argentina). 

100% Malbec vynuogių. 

Vyno savybės. Vynui būdinga 
ryški raudona spalva su rubino 
atspalviais. Tai pilnos struktūros 
vynas. Jaučiamas prisirpusių 
raudonųjų uogų ir slyvų skonis su 
vanilės užuominomis, 
atsiradusios dėl kontakto su 
ąžuolu. 

Derinimas su maistu. Dera prie 
įvairių raudonos mėsos 
patiekalų, kepsnių, makaronų.  

 

 

Achaval-Ferrer 

Quimera 

  

750 ml  

44,50 € 

Raudonasis sausas vynas (red 
dry wine). 

Mendosos (Mendoza) 
regionas, Argentina 

(Argentina). 

Malbec (31%), Cabernet 
Sauvignon (27%), Cabernet 
Franc (18%) ir Petit Verdot 
(4%) vynuogių. 

 

Vyno savybės. Ryški, labai tamsi 
raudona spalva. Aromatas 
galingas, daugiasluoksnis, 
primenantis vyšnias, vaivorus, su 
mineralų ir prieskonių 
(raudonėlių, čiobrelių) natomis. 
Skonis švelnus, harmoningas, 
taninai brandūs. Ilgai juntamą 
elegantišką poskonį pagyvina 
natūralus vyno rūgštingumas. 

Derinimas su maistu. Puikiai 
tinka prie keptų mėsos patiekalų. 

 

  



 

 

Gurmaniškas rinkinys 

prie vyno 

Š. rūk. kumpis, marinuoti 
kalmarai; saulėje vytintais 
pomidorais, alyvuogėmis ir 
kietuoju sūriu užkeptos midijos; 
saulėje vytinti pomidorai; 
marinuotas baltasis pelėsinis 
sūris; marinuotos žaliosios ir 
juodosios alyvuogės. 

 

 

9 skonių rinkinys 

Sūriai: Parmigiano, Maasdam, 
Mozzarella, mėlynasis pelėsinis; 
vytinto kumpio traškučiai, 
skrudinti tortilijų trikampėliai, 
džiovintos slyvos, karamelizuoti 
graikiniai riešutai, kaparėliai. 

 

 



Portugalija/ Portugal 

 

 

Warre‘s Heritage 

Ruby Port 

  

50 ml  

2,00 € 

Portas / Raudonasis 

likerinis vynas,  19 % 

stiprumas 

Douro (Douro Valley) slėnis. 

Portugalija (Portugal). 

 

Brandinimas. Vynas daromas iš 

geriausiuose Douro slėnio 
vynuogynuose išaugintų 
vynuogių mišinio. Šis vynas prieš 
maišant, filtruojant ir išpilstant į 
butelius yra vidutiniškai 3 metus 
brandintas nenaujose ąžuolo 
statinėse.  

Vyno savybės.  Klasikinis sodrus, 
vaisinis Ruby  kategorijos portas. 
Jam būdingi ryškūs, turtingi 
raudonųjų uogų ir vaisių 
aromatai ir gaivus, gero balanso 
skonis. 

Derinimas su maistu. 
Išmėginkite su sūriais ar juodojo 
šokolado desertais.  

 

  



 

Australija / Australia   
 

 

Penfolds Koonunga 

Hill Chardonnay 

100 ml  

2,70 € 

750 ml  
20,25 € 

Baltasis sausas vynas (white 
dry wine). 

Koonunga Hill, Maklareno 

(McLaren) slėnis, Pietų 
Australija (South Australia). 

Chardonnay vynuogės. 

Derinimas su maistu. Tinka 
prie vištienos, kiaulienos, 
keptos žuvies patiekalų. 

Vyno savybės. Šis kompleksiškas 
vynas yra meliono skonio su 
švelniu muskato prieskoniu, 
juntamu gomurio vidury ir 
pabaigoje liekančiu gyvu žalio 
obuolio skoniu – dėl jo išlieka 
gaivumo pojūtis. Sąlytis su 
ąžuolu suteikia salyklo, 
grietinėlės pojūtį, o puokštę 
užbaigia subtili charakteringa 

crème caramel nata. Aiškiai 
išreikšta pagrindinė šviežių vaisių 
nata atveria šio rafinuotai 
sukomponuoto vyno skonio 
gelmes ir galiausiai leidžia 
gomuriui jausti ilgai išliekantį 
poskonį.  

 

 

Penfolds Koonunga 

Hill Shiraz Cabernet  

  

750 ml  
20,25 € 

Raudonasis sausas vynas (red 
dry wine). 

Koonunga Hill, Kunavaros 
(Coonawarra) ir Maklareno 

(McLaren) slėniai, Pietų 
Australija (South Australia). 

Shiraz, Cabernet Sauvignon 
vynuogės. 

Derinimas su maistu. Dera su 
keptos kiaulienos patiekalais, 
jautienos troškiniais. 

Vyno savybės. Penfolds 
Koonunga Hill Shiraz kabernė 
įsigalėjo kaip vienas iš 
mėgstamiausių aukščiausios 
kokybės Australijos raudonųjų 
vynų. Šis vynas brandinamas 
amerikietiško ir prancūziško 
ąžuolo statinėse. Vyno skonis – 
tai pagirtina vaisių ir kontakto su 
ąžuolu pusiausvyra, kuriai 
būdingas šio prekės ženklo 
vynams tipiškas vidutinis 
sodrumas. Vynui būdingas 
įspūdingas ilgai juntamas 
poskonis, jaučiantis slyvų, 
rabarbarų ir tamsiųjų uogų 



akcentui. 

 

Naujoji Zelandija /  

New Zealand 

Šiaurinės salos regionas /  

North Island Region 
 

 

Matua Valley 

Marlborough 

Sauvignon Blanc 

  

750 ml  
20,00 € 

Baltasis sausas vynas (white 
dry wine). 

Hoko įlankos (Hawke‘s Bay) 
regionas, Naujoji Zelandija 

(New Zealand). 

Sauvignon Blanc vynuogės. 

 

Vyno savybės. Tai klasikinis 
Naujosios Zelandijos baltasis 
Sauvignon vynas, kuriam 
būdinga šviesi šiaudų geltonio 
spalva, gaivus agrastų ir obuolių 
aromatas bei malonia rūgštele 
gomurį kutenantis subtilus vaisių 
skonis.  

Derinimas su maistu. Puikiai 
tinka su lengvomis salotomis, 
žuvies patiekalais. 

 

 

Pietinės salos regionas / South Island region 
 

 

Matua Valley 

Marlborough Pinot 

  

750 ml  
23,00 € 



Noir 

Raudonasis sausas vynas (red 
dry wine). 

Marlboro (Marlborough) 
regionas, Naujoji Zelandija 

(New Zealand). 

Pinot Noir  vynuogės. 

 

Vyno savybės. Šviesios vyšnių 
raudonumo spalvos, švelnaus 
žibučių ir saldžių vyšnių aromato 
vynas. Elegantiškam jo skoniui 
kompleksiškumo suteikia 
subtilios ąžuolo natos.  

Derinimas su maistu. Tinka prie 
kiaulienos patiekalų, paukštienos 
kepsnių, anties krūtinėlės. 

Putojantys vynas / Šampanas 

Sparkling wine / Champagne 
 

 
Putojantis vynas 

„Alita“ (briutas / saldus) 

100 ml  

1,65 € 

750 ml  
12,00 € 

 

 

 

Putojantis vynas „Alita 

Chardonnay“  (pusiau 

sausas) 

  

100 ml  
1,65 € 

750 ml  
12,00 € 

 

 

 Putojantis vynas ALITA – pagrindinis bendrovės putojantis 
vynas, gaminamas iš specialiai putojančiam vynui pagamintų ir 
kruopščiai atrinktų balto vynuogių vyno rūšių. Vynas skiriamas 
net patiems išrankiausiems vartotojams. Vakaruose labai 
vertinamas briutas ir sausas, kokybe prilyginant prancūziškam 
„Champagne“. Šio vyno aromato ir skonio savybės sukurtos, 
suderinus daugelį vynuogių veislių. Harmoningas vynų derinys 
praturtina putojančio vyno aromatą, suteikia ypatingai gaivų ir 
ilgai išliekantį skonį.  

 

 



  



 

 

 

Antonini Ceresa 

Prosecco Brut DOC 

  

750 ml  
14,50 € 

Sausas putojantis vynas 

(dry sparkling wine). 

Prosecco DOC regionas, 
Italija. 

100% Gleria (Prosecco) 
vynuogių. 

Savybės. Skaidrios spalvos 
putojantis vynas, pasižymintis 
vaisių ir gėlių aromatais su 
būdingomis persikų ir kriaušių 
užuominomis. 

 

 

 

 

 

Šampanas „Laurent – 

Perrier Brut L-P“ 

350 ml 

39,00 € 

750 ml  
66,50 € 

Šampanė (Champagne) 
regionas, Prancūzija. 

45% Chardonnay, 40% Pinot 
Noir ir 15% Pinot Meunier 
vynuogių. 

Savybės. Jam būdinga blyškiai 
auksinė spalva su puikiais ir 
atspariais burbuliukais. 
Aromatas gaivus ir delikatus, 
atskiedžiantis kompleksiškas 
citruso bei baltų vaisių 
užuominas. Tai labai lengvas ir 
tobulai subalansuotas švelnus 
skonis, atskleidžiantis vyno 
struktūrą, su subtiliomis 
prieskonių ir citruso 
užuominomis. Delikačiai 
išliekantis poskonis. 

Svarbiausi įvertinimai:  

• Wine Spectator – 90 balų (2003 
m. spalis). 

 

  



 

 

Žalios lašišienos užkanda 

(karpačas), 

pagardinta citrininiu alyvuogių 
aliejaus užpilu, kaparėliais. 

 

 

Kriaušių desertas 

„Helena“ 

Baltajame vyne virtos kriaušės, 
patiekiamos su vaniliniais ledais, 
karameliniu padažu ir skaldytais 
migdolų riešutais. 

 

  



Išskirtinių vynuogynų vynai 

/  

Wines From Exclusive 

Vineyards 
 

 

Château Barde-Haut 

St.-Emilion 2008   

  

750 ml  
56,50 € 

Raudonasis sausas vynas 
(red dry wine). 

Bordo (Bordeaux) regionas, 
Prancūzija (France). 

Cabernet Sauvignon, Merlot 
ir Petit Verdot vynuogės. 

Vyno savybės. Tamsios 
violetinės spalvos, brandus, 
subtilus vynas, kupinas 
gervuogių, slyvų ir lakricos 
aromatų. Skonis „gyvas“, ryškus, 
su ryškiais tačiau švelniais 
taninais. 

Derinimas su maistu. Tinka su 
raudonos mėsos patiekalais, 
įvairiais užkandžiais, kietais 
sūriais. 

Svarbiausi apdovanojimai ir 

įvertinimai: 

• 92 balai, Wine Spectator 

• 91-93 balai, Robert Parker. 

 

  



 

 

Torres Manso de 

Valasco 

  

750 ml  
49,50 € 

Raudonasis sausas vynas 
(red dry wine). 

Kuriko (Curico Valley) slėnis, 
Čilė (Chile). 

Cabernet Sauvignon 
vynuogės. 

Brandinimas. Naujose 

prancūziško ąžuolo 
statinėse 18 mėnesių, bei 6 
mėnesius buteliuose. 

Vyno savybės. Intensyvi 
tamsi spalva, prinokusių 
vaisių aromatas. Klasikiniai 
Cabernet taninai suteikia 
vynui elegantiškos 
struktūros, kurią vynas 
įgauna iš ąžuolo. Laikant 
tinkamose sąlygose šio vyno 
gyvavimo laikas -  apie 10 
metų. 

Derinimas su maistu: gerai dera 
prie mėsos patiekalų, žvėrienos ir 
sūrio. 

Svarbiausi įvertinimai: 

• 2006 m. derlius - aukso 
medalis, Wines of Chile 
Competition 2009; 

• 2003 m. derlius - 94 balai, Wine 
Access 2007; 

• 2003 m. derlius - 91 balas, 
„Editor‘s Chice”, Wine Enthusiast 
2006; 

• 2001 m. derlius - 4 žvaigždės, 
Decanter 2006; 

• 2001 m. derlius - 94 balai, Wine 
Enthusiast 2005. 

 

  



 

 

Frescobaldi 

Castelgiocondo 

Brunello di 

Montalcino D.O.C.G. 

  

750 ml  
64,00 € 

Raudonasis sausas vynas (red 
dry wine) 

Brunello di Montalcino, 
Toskanos (Toscana) regionas, 
Italija (Italy) 

Sangiovese vynuogės. 

Brandinimas. Vynas 3 metus 

brandintas slovėniško ir 
prancūziško ąžuolo statinėse 
bei mažiausiai 6 mėn. 
rafinuotas buteliuose. 

Vyno savybės. Sodrios 
struktūros, tamsios rubino 
raudonumo spalvos bei 
kompleksiško aromato 
vynas. Jis gaminamas iš itin 
griežtai atrinktų vynuogių, 
išaugintų Frescobaldi šeimai 
priklausančiame vynuogyne. 

Derinimas su maistu. Tinka su 
jautienos ir žvėrienos patiekalais, 
brandintais sūriais.  

Svarbiausi apdovanojimai ir 

įvertinimai: 

• 2006 m. 95 balai, 
JamesSuckling.com 

• 2006 m. 93 balai, Wine 
Enthusiast 

• 2005 m. 92 balai, Wine 
Enthusiast 

• 2004 m. 95 balai, 15 vieta tarp 
100 geriausių pasaulio vynų, 
Wine Spectator 2009 

• 2000 m. „Tre 
Biccieri“ (aukščiausias 
įvertinimas), Gambero Rosso 

• 1999 m. 95 balai, Wine 
Spectator 

• 1997 m. 96 balai, 8 vieta tarp 
100 geriausių pasaulio vynų, 
Wine Spectator. 

 

  



 

 

Bolla Amarone Della 

Valpolicella D.O.C.  

  

750 ml  
57,00 € 

Raudonasis sausas vynas 
(red dry wine). 

Valpoličela (Valpolicella), 
Veneto (Veneto) regionas, 
Italija (Italy). 

Corvina, Molinara ir 
Rondinella vynuogės. 

Vyno gamyba ir 

brandinimas. Amarone 

vyno gamybos procesas 
ypatingas: rankomis 
nuskintos itin gerai 
prinokusios vynuogės net 4 
mėnesius džiovinamos 
vėsioje, gerai vedinamoje 
patalpoje. Per šį laikotarpį 
vynuogės netenka ~40% 
sulčių. Išdžiovintos 
vynuogės, primenančios 
razinas, išspaudžiamos 
vasario mėnesį. Po 20 dienų 
trunkančios maceracijos 
(sulčių laikymo kartu su 
odelėmis) vyksta 
fermentacija. Vėliau vynas 
24-36 mėn. brandinamas 
didelėse slovėniško ąžuolo 
statinėse. 

Vyno savybės. Kompleksiškas 
vyšnių uogienės, prieskonių, 
slyvų, džiovintų slyvų, razinų ir 
tabako aromatas bei skonis. 

Derinimas su maistu. Tinka su 
jautienos, elnienos patiekalais. 

• 1997 m. Aukso medalis, 
Challenge International du Vin 
2001. 

  

 

  



 

 

 

Achaval-Ferrer Finca 

Altamira 

  

750 ml  
86,50 € 

Raudonasis sausas vynas 
(red dry wine) 

La Consulta, Mendosos 
(Mendoza) regionas, 
Argentina (Argentina). 

Malbec vynuogės iš 
ypatingai seno (>80 m.) 
vynuogyno, duodančio labai 
mažą derlių (12 hl iš Ha), 
esančio 1.050 m. virš jūros 
lygio. 

Brandinimas. 15 mėn. 

naujose prancūziško ąžuolo 
statinaitėse. 

 

Vyno savybės. Tamsiai raudona 
spalva su violetiniais atspalviais. 
Šiltame, ryškiame aromate 
juntami prinokusių vyšnių, figų, 
gervuogių kvapai su saldžių 
prieskonių, tabako ir kakavos 
užuominomis. Skonyje saldūs, 
brandūs taninai sukuria svarumo, 
tirštumo, tvirtos struktūros 
pojūtį. Poskonis šilkinis, 
„minerališkas”, ilgai išliekantis. 

Svarbiausi įvertinimai: 

• 2009: 99 balai, Robert Parker / 
Wine Advocate 

• 2009: 92 balai, Wine Spectator 

• 2008: 94 balai, Wine Spectator 

• 2007: 95 balai, Wine Spectator 

• 2006: 96 balai, Wine Spectator. 

 

 

 

Penfolds Bin 28 

Kalimna Shiraz 

  

750 ml  
48,50 € 

Raudonasis sausas vynas 
(red dry wine). 

Barossa, Maklareno 

(McLaren) slėnis, Upper 
Adelaide, Padthaway, 
Australija (Australia). 

Shiraz vynuogės. 

Brandinimas. 12 mėn. 1-2 

metų senumo amerikietiško 
ąžuolo statinaitėse. 

Vyno savybės. Ryški raudona 
spalva. Brandinimas prancūziško 
ąžuolo statinėse juodųjų vyšnių, 
pipirų aromatui suteikia dūmo 
tonų. Šie aromatai atsikartoja ir 
skonyje, pasižyminčiame puikiu 
balansu, geru natūraliu 
rūgštingumu bei brandžiais 
taninais.  

Derinimas su maistu. Labiausiai 
tinka su jautiena, veršiena, 
antiena bei žvėriena. 

 

 



 

Vega Sicilia „Valbuena 

5“ Ribera Del Duero 

D.O. 

  

750 ml  
151,00 € 

Raudonasis sausas vynas (red 
dry wine). 

Ribera del Duero (Ribera del 
Duero) slėnis, Ispanija 
(Spain). 

Tinto Fino (85%), Merlot, 
Malbec (15%) vynuogės. 

Brandinimas. 3 mėn. 

didelėse (20.000 L) medinėse 
talpyklose, vėliau 14 mėn. 
naujose amerikietiško (65%) 
ir prancūziško (35%) ąžuolo 
statinėse, 6 mėn. naudotose 
ąžuolo statinaitėse ir 
pabaigoje – 3 mėn. 
mediniuose kubiluose. Vyno 
pavadinime esantis skaičius 
“5” reiškia, kad prieš 
pateikiant rinkai vynas buvo 
brandintas penkerius metus. 

Vyno savybės. Tamsi juodųjų 
vyšnių spalva su violetiniais 
atspalviais; išraiškingas miško 
uogų (mėlynių, aviečių) 
aromatas, paįvairintas ąžuolo 
(vanilės) natomis. Turtingas, 
galingas skonis, pradžioje 
švelnus, vėliau maloniai 
nustebinantis puikiais 
aromatingais taninais. Skonyje 
atsikartojančius miško uogų 
tonus papildo mėtos užuominos 
ir ilgai juntamas poskonis. 

Derinimas su maistu. Puikiai dera 
su sriubomis, įvairiais daržovių, 
paukštienos patiekalais, kepta 
grilyje, troškinta mėsa. 

Legendinis Vega Sicilia – 
prestižiškiausias ir brangiausias 
ispaniškas vynas. 

 

 

Alion Ribera del 

Duero D.O. 

  

750 ml  
75,00 € 

Raudonasis sausas vynas 
(red dry wine). 

Ribera del Duero (Ribera 
del Duero) slėnis, Ispanija 
(Spain). 

Tinto Fino vynuogės 
(vidutinis vynuogynų amžius 
22-27 m.). 

Brandinimas. 13 mėn. 

Nevers ąžuolo statinėse. 

Vyno savybės. Patraukli rubino 
raudonumo spalva su violetiniais 
atspalviais; ryškūs vyraujantys 
vaisių aromatai. Skonis 
elegantiškas, išraiškingas, 
sodrus, kupinas vaisių ir puikaus 
medžio tonų. Labai ilgai 
juntamas poskonis. 

Derinimas su maistu. Puikiai dera 
su grilyje kepta jautiena, ėriena, 
žvėrienos troškiniais, šaltomis 
kreminėmis sriubomis. 

 

  



 

 

Lapostolle Clos 

Apalta 

  

750 ml  
66,00 € 

Raudonasis sausas vynas 
(red dry wine). 

Colchagua, Rapelio (Rapel) 
regionas, Čilė (Chile) 

Carmenere-Merlot (70%), 
Cabernet Sauvignon (30%) 
vynuogės nuo nedrėkinamų 
geriausių 60 m. senumo 
vynmedžių. 

Brandinimas. Misa 

(vynuogių sultys) 15 d. 
fermentuojasi prancūziško 
ąžuolo cisternose 28°C 
temperatūroje, po to seka 
15 d. trukmės 
pofermentacinė maceracija. 
Visas vynas 20 mėnesių 
brandintas naujose 
prancūziško ąžuolo 
statinėse; po to nefiltruotas 
išpilstomas į butelius. 

Vyno savybės. Ryški rubino 
raudonumo spalva su violetiniais 
atspalviais. Intensyvus aromatas 
su prinokusių raudonųjų ir 
juodųjų vaisių (laukinių aviečių, 
spanguolių, juodųjų serbentų, 
gervuogių) natomis bei 
brandinimo ąžuole suteiktomis 
saldžių prieskonių, vanilės 
užuominomis. Tai sodrus,  tačiau 
šilkinės, elegantiškos struktūros 
vynas, pasižymintis itin ilgai 
juntamu poskoniu. 

Svarbiausi įvertinimai: 

• Clos Apalta 2006 - 94 pts, Wine 
Spectator 

• Clos Apalta 2005 - 96 pts, 
Geriausias Metų Vynas - Wine 
Spectator 

• Clos Apalta 2004 - 94 pts, Wine 
Spectator. 

 

 

Marimar Estate 

Cristina Pinot Noir 

  

750 ml  
65,00 € 

Raudonasis sausas vynas 
(red dry wine). 

Russian River Valley, 
Kalifornija (California) 

100% Pinot Noir vynuogės 

Brandinimas.  Vynuogės su 

sultimis fermentuojamos 
mažose nerūdijančio plieno 
talpyklose. Vėliau vynas 
brandinamas aukščiausios 
kokybės prancūziško ąžuolo 
statinėse ir po ~ 11 mėn. 
trukusio brandinimo ąžuolo 
statinėse, nefiltruotas vynas 
išpilstomas į butelius. 

Vyno savybės. Šio derliaus vynas 
pasižymi itin intensyviais 
gervuogių ir tamsių vaisių 
aromatais su šviežių slyvų 
natomis, kurias suteikia 

Pommard klonis. Skonis gilus, 
pilnas su sandalmedžio ir 
prieskonių, gautų iš ąžuolo, 
natomis. Taninai tvirti, tačiau 
švelnūs. Vynas puikiai tinka tiek 
gerti dabar, taip pat tinkamai 
laikant tobulės dar daug metų. 

Svarbiausi įvertinimai: 

2007 m. derlius: 95 balai iš Wine 
Enthusiast.  

 


