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Kalifornia
Nie ma żadnego błędu w twier-
dzeniu, że wina amerykańskie 
to wina kalifornijskie. Około 
95 procent win produkowanych  
w  Stanach Zjednoczonych 
pochodzi właśnie z  tego sta-
nu. Fenomen kalifornijskiego  
winiarstwa tłumaczy się specy-
fiką lokalnego klimatu. Ogólnie 
jest tam cieplej niż w Europie, 
ale ten rozległy obszar, oprócz 

tego, że obejmuje aż 5 stref klimatycznych, jest mocno pofałdowany. 
Sprawia to, że niektóre okolice są równie chłodne, jak północna Burgun-
dia czy Szampania, inne zaś równie ciepłe, jak Dolina Rodanu, Włochy, 
Hiszpania czy Portugalia. Także pod względem jakości produkowanych 
win – jakkolwiek by na to nie patrzeć – jest to obszar wielkich kontrastów. 
Bo choć bez wątpienia ciągle dominuje tu produkcja masowa i dzia-
łają największe koncerny winiarskie na świecie, to jest to również wielki  
obszar wyrobu win zdecydowanie zaliczanych do najlepszych na świe-
cie. Kalifornia to także obszar wielkich eksperymentów winiarskich,  
braku typowo europejskich ograniczeń co do wyboru sadzonych  
odmian, miejsca ich uprawy, czy też swobody w dziedzinie sposobu 
upraw, irygacji winnic, winifikacji i dojrzewania wina. Ta dowolność sprawia,  
że z roku na rok gwałtownie, jak na winiarstwo, zmienia się obszar upraw 
czy preferencje dotyczące różnych odmian winogron.

Waszyngton
Sądząc po powierzchni 
up raw, stan Waszyngton 
nie ma większego zna cze
nia dla amerykań skie go 
winiarstwa. Mimo skrom
ności obszarów up ra wo
wych waszyngtoń skie  
wi na, z których większość 
trafia na lokalny, stanowy 
rynek (głównie Seattle) 
–  zdo bywają coraz więk-
sze uznanie na świecie. 
Odmiany gatunku Vitis 
Vi ni fera zaczęto upra-
wiać w  tym stanie dopie-
ro w  latach 60. ub. wieku 

–  wcześniej koncentrowano się na szczepach rodzimych, przezna-
czonych głównie na owoce deserowe. Obecna powierzchnia upraw  
winiarskich ukształtowała się na przełomie lat 70. i  80.; z  uwagi na  
klimat dużą popularność zdobyła sobie odmiana riesling, którą – tym 
razem z powodu popularności – zaczęto stopniowo zastępować od-
mianą chardonnay. Trudno przewidywać gwałtowny wzrost produkcji  
w  tym stanie, zważywszy na fakt, że całość obszarów wytwórczych 
skupia się w części południowej, gdzie suchy klimat wymaga dużych 
inwestycji irygacyjnych.
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Chateau Ste Michelle jest najstarszą i cieszącą się dużym 
uznaniem winnicą w  amerykańskim stanie Waszyngton. 
Produkcja szlachetnego trunku opiera się na kompilacji 
europejskiej tradycji i  charakterystycznej dla Nowego 
Świata, nowoczesności. Wina Chateau Ste Michelle 
powstają z gron dojrzewających w ciepłym i słonecznym 
klimacie, co zapewnia im doskonałe walory degustacyjne. 

Columbia Valley

Columbia Valley

Columbia Valley

Washington State Estate

Columbia Valley

Columbia ValleyWashington State Estate

•  bukiet czarnych owoców: wiśnie, jeżyny i jagody
• w tle delikatnie wyczuwalny biały pieprz i kawa
• w smaku soczyście owocowe

• świetnie wyważone wino, o idealnie zbalansowanej  
słodyczy i kwasowości

•  bardzo ciekawe współbrzmienie świeżej owocowości  
moreli oraz gruszek wraz z lekko pikantną mineralnością

•  dominujący smak wiśni 
•  wyczuwalny biały pieprz i nuty czekolady
•  bogate i kremowe w ustach
•  długi, powolny finisz

•  świeże i silnie owocowe z nutą tropikalną
•  kremowe w ustach
•  długi finisz

•  delikatny aromat jagód i wiśni 
•  zapach beczki
•  zrównoważona kwasowość
•  długi, powolny finisz z nutą kokosa

•  przekonuje przyjemnym i konfiturowym owocem  
z nutami wanilii wynikającej z leżakowania wina w beczkach

•  w bukiecie zapachy wiśni i malin z niuansami wanilii
•  delikatna, długa końcówka

CHATEAU STE MICHELLE SyRAH

CHATEAU STE MICHELLE RIESLINg

COLUMBIA CREST TWO VINES SHIRAZ 

STIMSON CELLARS CHARDONNAy 

COLUMBIA CREST TWO VINES CABERNET SAUVIgNON 

CHATEAU STE MICHELLE gRAND ESTATES MERLOTSTIMSON CELLARS MERLOT

CC.07 F 75 cl

CC.18 F 75 cl

CC.02 F 75 cl

CC.04 F 75 cl

CC.03 F 75 cl

CC.12 F 75 clCC.05 F 75 cl

18°C

12°C

16-18°C

8-9°C

16-18°C

18°C16-18°C

18 m-cy

-

-

-

-

tak-

wędliny, jagnięcina, dziczyzna, czerwone 
mięsa duszone, borowiki, sosy grzybowe, 
póltwarde sery żółte

kurczak, kraby, sery

aperitif, dojrzałe sery, grillowane ryby, 
pasty, białe mięsa, wieprzowina, cielęcina 

grillowany kurczak, ryby, owoce morza

dojrzałe sery, pasty, czerwone mięsa

białe i czerwone mięsagrillowany łosoś, makarony, owoce morza

syrah

riesling

shiraz

chardonnay

cabernet sauvignon

merlotmerlot



KATALOG HORECA 2016 4

Napa Valley

•  siła i finezja
•  symfonia aromatów: od słodkich ciemnych owoców  

poprzez nuty tytoniu, do ziół goździków i kwiatów
• delikatna mineralność
• kompleksowe i korzenne
• miękkie taniny i nadzwyczajnie długi finisz

CC.13 F 75 cl

STAg’S LEAP WINE CELLARS CASK 23 
CABERNET SAUVIgNON

STAg’S LEAP WINE CELLARS ARTEMIS 
CABERNET SAUVIgNON

Napa Valley

•  kompleksowe, o dobrej budowie
•  aromaty ciemnych owoców:  

czarnej porzeczki, śliwki i jeżyny
• bogaty finisz

CC.14 F 75 cl

14 -16°C

17°C

24 miesiące

28 miesięcy

Napa Valley

•  pełne świeżości jabłka i żółtego melona
• gładkie, okrągłe i bardzo atrakcyjne
• z soczystymi odcieniami cytryny na finiszu

dojrzałe sery, przepiórki,
kotlety z dziczyzny

filet mignon, duszona cielęcina 
z kaparami

cabernet sauvignon

cabernet sauvignon

CC.16 F 75 cl

STAg’S LEAP WINE CELLARS SAUVIgNON BLANC

6-8°C

-

aperitif, ryby, drób, sałaty

sauvignon blanc

Stag’s Leap
Wine Cellars

•  wykwintne aromaty wiśni i jagód
•  przyjemne, z miękkimi taninami
•  długi finisz

czerwone mięsa, dojrzałe sery

pinot noir

18°C

tak

Oregon
DOMAINE DROUHIN PINOT NOIR 

DR.30 F 75 cl

Domaine Drouhin to nowatorski projekt 
w  amerykańskim stanie Oregon, słynnej 
rodziny, związanej z  Primum Familiae Vini. 
Doskonałe warunki sied liskowe znalazły tu 
typowo burgundzkie odmiany pinot noir 
i  chardonnay, któ rych sadzonki specjalnie 
zostały spro wa dzone z  Europy. Powstają 
z  nich jedne z  najlepszych lokalnych win, 
wytwarzane w  niewielkich ilościach na 
winnicach zajmujących w su mie 90 akrów.

Columbia Valley

• czerwone, spokojne, wytrawne
•  aromaty przypraw, ciemnej czekolady  

i dojrzałych ciemnych owoców
•  smak śliwek i jeżyn, wszystko poparte bogatymi taninami

gRAND ESTATE COLUMBIA CREST 
CABERNET SAUVIgNON 

CC.28 F 75 cl

16-18°C

-

pieczone mięsa, makarony

cabernet sauvignon
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Napa Valley

California

Napa Valley

•  bogate, owocowe wino wyróżniające się aromatem jeżyn  
uzupełnionym nutami wanilii

•  na podniebieniu smak ciemnych owoców:  
śliwki, czarnej porzeczki i wiśni

• doskonale zbalansowane taniny z przyjemnym, długim finiszem

•  bogate w aromaty wiśni oraz śliwek
•  w smaku wyczuwalne aromaty malin oraz czarna porzeczka 

z delikatną nutą przypraw
•  poddawane procesowi wydłużonej fermentacji, 

co pozwala na wydobycie smaku oraz złagodzenie tanin

•   doskonale zbalansowane o głębokim smaku owoców wiśni  
oraz malin z akcentami przypraw na finiszu

•  wytwarzane z wyselekcjonowanych gron pochodzących  
z winnic z centralnej oraz północnej Kalifornii

•  chłodne warunki panujące w winnicach pozwalają na uprawę 
soczystego słodkiego i wonnego pinot noir

• subtelne taniny, delikatna i gładka struktura

•  bogate zdecydowane aromaty malin,  
czarnych wiśni z nutami przypraw i czekolady

•  winogrona z najstarszych w Kalifornii krzewów,  
które tworzą wina o nasyconym i pełnym smaku

•  wyraźne aromaty brzoskwiń, gruszek, jabłek,  
cytryn oraz ananasów z delikatnymi nutami wanilii

•  część partii wina poddawana jest starzeniu w beczkach  
z dębu francuskiego, amerykańskiego i węgierskiego

•  wyprodukowane z najszlachetnieszej odmiany winorośli 
łączy w sobie wszystkie subtelne aromaty i pełnię smaków,  
z których znana jest Napa Valley

•  doskonale zbalansowane w aromacie czarnych porzeczek,  
jeżyn oraz mokki z wyraźnym smakiem czarnych wiśni,  
owoców figi oraz czarnej czekolady

•  elegancja i wyrafinowanie 
•  aromaty cytryny, dojrzałych gruszek stanowią  

dopełnienie smaku żółtych jabłek oraz cytrusów
• łagodne nuty dębu amerykańskiego

• delikatne i owocowe, o aromacie fig, czarnych wiśni oraz cedru
•  nuty śliwek, jeżyn oraz czarnych porzeczek  

podkreślone lekką dębiną
• z wyselekcjonowanych winnic północnej Kalifornii

BLACK STALLION CABERNET SAUVIgNON

WOODHAVEN ZINFANDEL 

gNARLy HEAD PINOT NOIR CALIFORNIAgNARLy HEAD OLD VINE ZINFANDEL

WOODHAVEN CHARDONNAy

FIRST PRESS CABERNET SAUVIgNONFIRST PRESS CHARDONNAy

WOODHAVEN CABERNET SAUVIgNON

DE.03 F 75 cl

DE.07 F 75 cl

DE.05 F 75 clDE.04F 75 cl

DE.06 F 75 cl

DE.02 F 75 clDE.01 F 75 cl

DE.08 F 75 cl

18-20°C

16-18°C

16-18°C16-18°C

12-14°C

16-18°C10-12°C

16-18°C

22 miesiące

3-6 miesięcy

taktak

tak

158 miesięcy

min. 1 miesiąc

wołowina, wieprzowina, dzikie ptactwo, 
twarde sery

wieprzowina, wołowina, makarony,  
gorzka czekolada

łosoś z rusztu, wieprzowina, drób
jagnięcina, dzikie ptactwo, wołowina, 
dziczyzna, gorzka czekolada

aperitif, sałaty, pieczony kurczak,  
grillowany łosoś

wołowina, dziczyzna, makarony,  
twarde serydrób, owoce morza, sałaty, owoce

wołowina, wieprzowina, pizza, makarony

cabernet sauvignon, merlot,  
cabernet franc, malbec

zinfandel

pinot noirzinfandel

chardonnay, colombard, malvasia

cabernet sauvignonchardonnay

cabernet sauvignon, alicante, malbec, 
petite syrah, tempranillo

Lodi

California

Napa Valley

California

California

gNEARLy HEAD VIOgNIER
California

•  lekkość, orzeźwienie i owoce
•  świeży zapach cytrusów, brzoskwiń i nektarynek
•  delikatny wytrawny smak
•  miękki, długi finisz

DE.10 F 75 cl

10-12°C

-

owoce morza

viognier

WHITE ZINFANDEL ROSE STONE BARN
California

•  lekkie, chrupkie wino  
z aromatem truskawek, wiśni i arbuza 

• eksploduje owocowością i żywą kwasowością

DE.21 F 75 cl

10-12°C

-

sałatki owocowe, sałaty, grillowany 
kurczak, aperitif

white zinfandel


