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ŠAMPANAS/CHAMPAGNE 
EXCEPTIONELLE 

          750 ml 

1. Champagne Louis Roederer Cristal Brut 2009 Champagne A.C. Prancūzija    275 € 

Pinot Noir, Chardonnay  

„Louis Roederer“ namai - vienas sėkmingiausių šampano gamintojų per pastarąjį dešimtmetį. Iki šių dienų įmonės vairas išliko šeimos rankose. Verslui vadovauja 

septintos kartos atstovas Fredericas Rouzaud. Šiuo metu "Louis Roederer" du trečdalius savo šampanų gamina tik iš nuosavuose vynuogynuose. išaugintų vynuogių, 

kurių dauguma auga grand cru teritorijose.  Šis nepriekaištingo stiliaus ir kompleksijos, aristokratiškai elegantiškas ir itin ilgaamžis Cristal  Brut 2009  puikiai atskleidžia 

itin sirpių metų charakterį. Ryškus aromatas, kuriame atsiskleidžia cukruotų vaisių, baltų gėlių ir švelniai skrudintų riešutų kvapaiLeidus vynui "pakvėpuoti" išryškėja 

vaisių: persikų, abrikosų, mangų, melionų, natos. Skonis - toks pat intensyvus ir kompleksiškas, pereinantis nuo labai sirpių, minkštų vaisių iki gaivios citrusinės rūgšties, 

minerališkumo bei riešutų. Ilgas ir sudėtingas poskonis. Puik8s tarptautiniai įvertinimai Wine Spectator - 95, Decanter - 94-96 balai. 

2. Dom Pérignon Cuvée Prestige Vintage 2006 Champagne A.C. Prancūzija    225 € 

Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Muinier 

Neabejotinai vienas žinomiausių šampanų pasaulyje, pavadintas šampaną dariusio vienuolio Dom Pérignon vardu. Guvus abatas pirmasis sumanė maišyti skirtingų 

vynuogynų bei skirtingų derliaus metų vynus, vyno trūkumus paversdamas privalumais. Taurėje pirmiausiai atsiskleidžia gėlių, vėliau - greipfrutų žievelės, riešutų kvapai. 

Švarus, gaivus ir krištolinis. Puikiai tinka prie sodrių užkandžių, pavyzdžiui, rūkytos lašišos, austrių. 

3. Pommery 2006  Grand Cru Royal Champagne A.C. Prancūzija     175 € 

Chardonnay, Pinot Noir 

Šampano Pommery namai buvo įkurti 1858 m., o labiausiai juos išgarsino Madame Pommery, šampano pasaulyje vadinama Rožių Madam ir vertinama už tai, kad ji pirmoji 

pagamino pirmąjį vintažinį Brut šampaną. Šis šampanas iš tiesų išskirtinis, labai kompleksiškas, pagamintas iš kruopščiai atrinktų vynuogių, užaugintų Grand Cru 

Šampanės vynuogynuose. Jam būdingi smulkūs burbuliukai, skaidri spalva, subtilus aromatas bei sodrus vaisių skonis. Rekomenduojame kaip aperityvą arba prie 

kepenėlių pašteto, įvairių žuvies ir jūros gėrybių patiekalų. 

4. Moutard Blanc de Blanc Vintage Brut 1996 Cru Champagne A.C. Prancūzija    125 € 
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Chardonnay 

Šampano vertintojai sutinka, kad 1996 m. – bene įspūdingiausias vynmetis po žymiojo 1955 m. derliaus. Idealus vynuogių sunokimas lemia puikų rūgšties ir alkoholio 

santykį. Senojo aukso spalvos, sodrus ir elegantiškas šampanas, kvepiantis riešutais ir duona. Puikus derinys su sodriais baltos žuvies ar mėsos patiekalais. 

5. Champagne Pol Roger Brut Vintage 2006 A.C. Prancūzija     115 € 

Pinot Noir, Chardonnay  

Išskirtinumas ir elegancija - du žodžiai, geriausiai apibūdinantys Pol Roger šampano namų stilių, tad nenuostabu, jog šių namų gėrimas buvo Vinstono Čerčilio, kurio 

vardu pavadintas gamintojo "prestige cuvee". Vynuogės šiam šampanui auginamos dvidešimtyje Grand Cru bei Premier Cru kaimelių, o itin vėsiuose Pol Roger rūsiuose 

šampanas su mielėmis yra brandinamas 8 metus. Sodrios aukso spalvos šampanas pasižymi kompleksišku ir galingu aromatu, kuriame šviežios svarainių bei obuolių 

natos persipina su džiovintų vaisių kvapais. Burnoje - kremiška puta, gaivi rūgštis ir intensyvus bei ilgai trunkantis skonis, kuriame jaunatviškus citrusus papildo 

brandžiam šampanui būdingos riešutų bei migdolų natos. Puikūs tarptautiniai įvertinimai: R.Parker - 94, Decanter – 92 balai. Rekomenduojame aperityvui ar derinti su 

ryškesniais, bet neaštriais, žuvies bei baltos mėsos patiekalais. 

6. Laherte Frere Champagne LES 7 Extra Brut Champagne A.C. Prancūzija    115 € 

Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, Pinot Blanc, Arbanne, Fromenteu, Petit Meslie 

„Laherte Frères“ garsėja tuo, jog gamina šampaną iš visų 7 Šampanės regione augančių vynuogių! Taip pat šampano namai ypatingi kruopščiai puoselėjama organine 

vyninkyste, ekologijos kultūros propagavimu.  Auginant vynmedžius stengiamasi išlaikyti tradicijas, todėl ypatingai didelis dėmesys skiriamas dirvožemio puoselėjimui. 

Tai yra viena didžiausių priežasčių, kodėl šio gamintojo šampanams būdingas minerališkumas. kad. Šiam šampanui būdingi citrusinių vaisių bei obuolių, kriaušių ir 

žydinčių gėlių aromatai. Skonyje jaučiasi duonos skrebučio, skrudintų riešutų, netgi dūmiški niuansai. Ilgas, minerališkas poskonis. Puikus derinys su baltos žuvies, jūros 

gėrybių patiekalais, omarais. 
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BIOLOGINIS, NATŪRALUS, BIODINAMIS, BE SULFITŲ! 
 
 

7. Vincent Couche Chloé  Brut Nature Champagne A.C. Prancūzija (no sulfur added)    105 € 
Pinot Noir, Chardonnay 
Vyndarys Vincent Couche biodinaminę ir biologinę vyninkystę vysto nuo 1999 m. Tai reiškia, kad beveik 20 metų naudojamos tik natūralios priemonės (pvz. laukinės 
mielės), vynuogynai tręšiami tik natūraliomis medžiagomis ir mažomis dozėmis, gydomi vaistingais augalais, visi darbai vykdomi atsižvelgiant į mėnulio kalendorių ir t.t 
Šiam elegantiškam šampanui būdingi smulkūs burbuliukai ir labai dinamiška tekstūra, aromatų puokštėje iš pradžių pasitinka skrudintos baltos duonos, sviesto, vėliau – 
akacijų žiedų, svarainių ir laukinių slyvų aromatai. Burnoje juntama maloniai integruota rūgštis, gaivus minerališkumas ir ilgas glotnus poskonis. Rekomenduojame prie 
austrių, sodrių šaltų užkandžių, pavyzdžiui, rūkytos lašišos. 

 

 

BIODINAMINIS 

8. DE SOUSA Champagne Cuvee des Caudalies Brut Blanc de Blanc Champagne A.C. Prancūzija  115 € 

Chardonnay 

Šis šampanas pagaminamas iš kruopščiai atrinktų, kokybiškų vynuogių, kurių pagrindą sudaro 50 – 60 metų senumo vynmedžiai, augantys Avize Grand Cru kaimelyje. 

Šampanas buvo laikomas naujo modelio – kiaušinio formos ąžuolo statinėse, kuriose lėčiau vyksta mikrooksidacija, šiam kilniam gėrimui suteikianti kremiškos tekstūros. 

Šampanas yra auksinės spalvos bei pasižymi elegantiškais geltonų vaisių, riešutų, medaus ir delikačiais ąžuolo niuansais. lgas poskonis. Rekomenduojame derinti su ikrų 

užkandžiais, ančių kepenėlių paštetu, žuvimi, vėžiagyviais bei kitomis jūros gėrybėmis. 

9. HENRIET BAZIN  2008 Millesime Grand Cru Champagne A.C. Prancūzija    105 € 

Chardonnay 

Šis aukščiausios klasės šampanas padarytas iš Chardonnay vynuogių, sodintų 1953, 1963, 1966 metais. Tarptautinis vyno leidinys Wine Enthusiast jam skyrė 92 balus! Itin 

išraiškingas, gaivios ir puikiai integruotos „traškios“ rūgšties, su dominuojančiu prinokusių kriaušių ir obuolių skoniu galingas Grand Cru šampanas puikiai dera prie baltos 

žuvies ir mėsos patiekalų.  



 

 
8 

BIOLOGINIS, NATŪRALUS, BIODINAMIS 
  
 

10. Vincent Couche Elegance Extra brut Champagne A.C. Prancūzija     65 € 
 

Pinot Noir, Chardonnay 
Vyndarys Vincent Couche biodinaminę ir biologinę vyninkystę vysto nuo 1999 m. Tai reiškia, kad naudojamos tik natūralios priemonės (pvz. laukinės mielės), vynuogynai 
tręšiami tik natūraliomis medžiagomis ir mažomis dozėmis, gydomi vaistingais augalais, visi darbai vykdomi atsižvelgiant į mėnulio kalendorių ir t.t. Šis šampanas ne veltui 
ir pavadintas elegantišku – santūriai ir maloniai dvelkiantis geltonomis slyvomis ir minšta baltos duonos plutele, burnoje – labai glotnus, su puikiai integruota malonia 
rūgštimi. Rekomenduojame kaip aperityvą, prie šaltų baltos mėsos užkandžių, minkštų sūrių, įvairių žuvies ir jūros gėrybių patiekalų.   

 

11. Mailly Delice Demi Sec Grand Cru Champagne A.C. Prancūzija      55 € 
 
Pinot Noir, Chardonnay 
Šis pusiau sausas šampanas pasižymi itin glotnia tekstūra, švelniai salstelėjusiu baltųjų ir cistrusinių vaisių skoniu. Puikiai dera aperityvui, su minkštais sūriais, įvairiais 
mėsos, kepenėlių paštetais. Taip pat ne itin saldžiais baltojo šokolado, riešutų, vaisių desertais.   
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MONTE PACIS LOBYNAS - VIENUOLYNO VYNAS 

Šampanas iš vieno žymiausių Prancūzijos cistersų vienuolyno Clairvaux Abbey, kurį Colombé-le-Sec miestelio apylinkėse 1115 m. įkūrė vienuolis šv. Bernardas,  Cellier aux 

Moines autentiško 900 m. senumo vyno rūsio. Beveik 800 metų vienuoliai tobulino vyno gamybos metodus, o rūsį įrengė taip, kad jame ir šiandien brandinamas MONIAL 

šampanas, kurį gamina čia gyvenanti Calon-Egger šeima – trečioji vyndarių karta. 

 

12. Monial Sylves Brut Champagne A.C. Prancūzija      65 € 

Chardonnay, Pinot Noir 

Prancūziško ąžuolo statinėse brandintas šampanas pasižymi sodriais persikų, kriaušių, baltos duonos aromatais. Turtingas ir elegantiškas skonis atskleidžia stiprią vyno 

struktūrą ir puikiai dera su šaltais sodriais mėsos ar žuvies užkandžiais, kepenėlėmis, paštetais. Taip pat ne itin saldžiais šokolado, lazdynų riešutų, kriaušių desertais. 

13. Monial Lux Aeterna Brut Nature Blanc de Blanc Champagne A.C. Prancūzija   49 € 

Vien iš Chardonnay vynuogių rūšies sukurtas šampanas dar vadinamas Blanc de Blanc ir laikomas „draugiškiausiu“ maistui, minkščiausiu šampanu.  

Šis švelnus, kremiškas ir elegantiškas šampanas, kvepiantis baltaisiais vaisiais, puikiai dera su austrėmis, jūros gėrybių patiekalais. 

14. Monial Libera Me Brut Blanc de Noirs Champagne A.C. Prancūzija     45 € 

Pinot Noir 

Vien iš Pinot Noir sukurtas vadinamas Blanc de Noirs (lt. šviesus iš tamsaus) pasižymi ypatingu vaisiškumu, švelniu salstelėjimu, tvirta struktūra ir smulkiais energingais 

burbuliukais. Šampanas „pajėgus“ atlaikyti ne tik keptos žuvies, bet ir skrudintos baltos mėsos patiekalus. Taip pat  puikiai dera su uogų desertais. 
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RAUSVAS ŠAMPANAS/ROSE CHAMPAGNE 

 

BIODINAMINIS 

 

          750 ml 

15. FLEURY Brut Champagne Rose de saignee Champagne A.C. Prancūzija    125 € 

Pinot Noir 

J. P. Fleury – pirmasis vyndarys pradėjęs taikyti biodinaminius vyninkystės metodus Šampanėje apie 1970 m., o biodinaminio vyno sertikatą Fleury šampano namai turi 

beveik 30 metų – nuo 1989 m. Labai elegantiškas, itin gausiai apdovanotas ir puikiai vertinamas pasaulyje biodinaminis rausvasis šampanas, pagamintas tik iš Pinot Noir 

vynuogės taikant retą šampano gamyboje saignee metodą (prieš fermentaciją nuleidžiama dalis vynuogių sulčių). Todėl šampanas pasižymi blyškia spalva, lengva, gaivia, 

bet tvirta struktūra. Aromatų puokštėje dominuoja braškės, vyšnios, slyvos, prieskoniai, o skonyje – raudonos uogos ir ilgas, tvirtas minerališkas poskonis. Šis rausvas 

šampanas puikiai dera su įvairiais raudonos žuvies, mėsos, net žvėrienos užkandžiais ir patiekalais. 

16. HENRIET BAZIN NV Rose Grand Cru Champagne A.C. Prancūzija     105 € 

Pinot Noir 

Tiesiog įspūdingas, sodrus, išraiškingas ir labai elegantiškas rausvasis aukščiausios klasės šampanas. Aromatų puokštėje ir skonių paletėje mainosi prinokusios vyšnios, 

serbentai, gervuogės, citrusiniai vaisiai, skrudinta balta duona. Puikiai integruota gaivi rūgštis ir itin ilgas poskonis. Puikiai dera su keptos laukinės paukštienos, ėrienos 

patiekalais. 

17. Monial Cuvée Lux Aeterna rosé brut Champagne A.C. Prancūzija     49 € 

Pinot Noir 

Elegantiškas,  žaismingų ir burbuliukų šampanas. Išraiškingoje ir ryškioje aromatų puokštėje susipynę raudoni prinokę vaisiai, gėlės. Burnoje taip pat intensyvus ir aktyvus. 

Puikiai dera prie šaltų mėsos, žuvies užkandžių, uogų desertų. 
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PUTOJANTIS VYNAS/SPARKLING WINE 

750 ml 

  

18. Maison Trenel Crémant de Bourgogne A.C. Prancūzija     35 € 

Chardonnay 

Turtingas ir elegantiškas putojantis vynas su smulkiais burbuliukais. Aromatų puokštė ryški, joje dominuoja gėlės ir vaisiai. Burnoje itin malonus ir švelnus, puikiai tinka 

aperityvui, prie nesaldžių kepinių, lengvų užkandžių. 

        

  BIOLOGINIS PUTOJANTIS VYNAS, natūralus 

 

 

19. Domaine Bonnet Huteau sur Lie Nuit Boréale Muscadet Sèvre et Maine A.C. Prancūzija    35 € 

 

Chardonnay, Melon de Bourgogne  

Rémi and Jean-Jacques Bonnet šeima biologinę vyninkystę Luaros slėnyje vysto jau daugiau kaip 12 metų.  Šis tradiciniu šampano metodu pagamintas biologinis 

putojantis vynas atspindi Luaros slėnio stilių – kvepia baltaisiais vaisiais ir laukų gėlėmis, skonyje švelniai juntamas minerališkumas - turtingo siliciu ir kalkakmeniu 

dirvožemio įtaka. Elegantiški ir smulkūs burbuliukai, švelni tekstūra ir maloniai integruota rūgštis puikiai tinka aperityvui arba prie  šaltų užkandžių, daržovių, baltos 

žuvies ir mėsos patiekalų.  
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20. Berlucchi '61 Franciacorta Brut Nature D.O.C.G. Italija      45 € 

 

Chardonnay, Pinot Nero 

Tradiciniu šampano metodu méthode champenoise  padarytas kilmingas itališkas putojantis vynas pasižymi elegancija, puikiu balansu, smulkiais ir „gyvais“ burbuliukais. 

Aromatų puokštėje susipynę ličiai,  kriaušės, Lombardijos pievų gėlės, duonos o skonyje – tropiniai ir citrusiniai vaisiai, riešutai. Šis švelnus ir „draugiškas“ maistui 

putojantis vynas puikiai tiks prie šaltų užkandžių, vidutiniško intensyvumo sūrių, baltos mėsos patiekalų.  

21. Grande Cuvee del Fondatore „MOTUS VITAE“ Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Brut Nature Millesimato Italija  

         35 € 

Glera (Prosecco) 

Vynas pavadintas vyndario Giuliano Bortolomiol – ambicingo, profesionalaus ir daug pasiekusio vyndario, kuris pirmasis  pagamino kokybišką, pasaulyjepripažintą 

Prosecco Brut, ir visą savo itin aktyvų gyvenimą skyrė Prosecco kokybės gerinimui. Šis – aukščiausios kokybės Charmat metodu pagamintas,  beveik metus fermentuotas 

Prosecco Brut Nature arba zero dosage išties įspūdingas! Itin elegantiškas, bet kartu ir galingas, skonyje prasidedantis citrusiniais vaisiais, o poskonį užtvirtinantis švelniu 

minerališkumu. Aromatų puokštėje dominuoja sunokę sultingi persikai. Puikiai dera su baltos žuvies ir mėsos patiekalais.  

22. Bortolomiol “SUPERIORE DI CARTIZZE” Valdobbiadene D.O.C.G. Dry Italija    35 € 

Glera (Prosecco) 

Cartizze – apie 100 ha šiaurės Italijos teritorija, kurioje gimsta geriausias pasaulio Prosecco, vadinamas „Grand cru prosecco“. Aktyvūs burbuliukai ir puiki tekstūra, vaisių, 

lazdynų riešutų ir saldžių akacijų žiedų aromatai susilieja taurėje į gaivų, švelniai salstelėjusį kremiškumą. Tai – aperityvas ypatingoms progoms, arba puikus derinys su 

švelniais, kremiškais užkandžiais, nelabai saldžiais kepiniais, minkštais sūriais.   
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BIOLOGINIS PUTOJANTIS VYNAS 

23. “IUS NATURAE” Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Brut Millesimato Italija   30 € 

Glera (Prosecco) 

Bortolomiol vyno ūkis šį biologinį prosecco gamina iš organiniu būdu užaugintų vynuogių. Vyne susilieja filosofija, natūrali šiaurės Italijos gamta ir vyndarių užsispyrimas 

sukurti puikų vyną tokiomis pat sąlygomis kaip jų protėviai. „IUS NATURAE“ – gamtos įstatymas (it.) kuriuo vadovaujantis kuriamas šis elegantiškas, „švarus“ ir 

„energingas“, gėlėmis, kriaušėmis ir lazdynų riešutais kvepiantis Brut. Burnoje juntamas švelnus minerališkumas ir maloni rūgštis, gan aktyvūs burbuliukai puikiai dera 

su šaltais mėsos užkandžiais, baltos žuvies ir paukštienos patiekalais. 

PUIKI PROGA PARAGAUTI IR PAJUSTI SKIRTINGĄ PROSECCO STILIŲ: 

24. BORTOLOMIOL Prosecco Superiore SENIOR Extra Dry Valdobbiadene Superiore D.O.C.G. Italija  25 € 

Prosecco 

Šios žymios vyninės istorija prasideda 1760 m. Tai – klasika dvelkiantis, tikrasis Prosecco, kurį dabar kuria net 4 seserys, ir dar vadovaujamos mamos! Panašu, kad 

kolektyvas ne tik šeimyniškas, bet ir labai profesionalus – šios mažos vyninės Prosecco – profesionalų laikomas vienu geriausiu pasaulyje! SENIOR – klasika alsuojantis 

Prosecco – natūralus rūgšties ir saldumo balansas, gaivus, švelnus ir elegantiškas. Rekomenduojame prie daržovių, vištienos patiekalų arba aperityvui.  

25. BORTOLOMIOL Prosecco Superiore MAIOR Dry Valdobbiadene Superiore D.O.C.G. Italija    25 € 

Prosecco 

Itin malonus putojantis vynas, kurio aromatų puokštėje dominuoja kvepiančios baltos gėlės bei sultingi egzotiniai vaisiai. Burnoje itin koncentruotas, svarus, galima 

sakyti, prabangus. Vos salstelėjęs poskonis nulemia puikią dermę su pyragu arba aštresniais sūriais patiekalais.  

 

26. BORTOLOMIOL Prosecco Superiore SUAVIS Demi Sec Valdobbiadene  Superiore D.O.C.G. Italija  25 € 
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Prosecco 

Labai švelnus putojantis vynas, kuriame vos juntama rūgštis maloniai susipynusi su saldumu. Pernokusių uogų sodrumas suteikia vynui kremiškumą, švelnumą ir sodrų 

vaisiškumą. Aromatų puokštėje dominuoja medaus aromatai. Rekomenduojame prie desertų su vaisiais, ledais.  

 

BIODINAMINIS PUTOJANTIS VYNAS 

27. „Oro de Tartessos“ Espumoso Vino de la Tierra de Castilla Ispanija    30 € 

Viognier, Viura 

Biodinaminis putojantis vynas gaminamas tik iš biodinaminių vynmedžių, augančių Centrinės Ispanijos kalnų šlaituose, laikantis biodinaminės vyndarystės filosofijos. 

Vynuogės skinamos naktį, kai žemesnė temperatūra, antroji fermentacija du mėnesius vykdoma su natūraliomis mielėmis. Todėl vynas pasižymi puikia tekstūra, aktyviais, 

bet minkštais, net „kremiškais“ burbuliukais, dominuojančiu tropinių vaisių skoniu. Aromatų puokštėje dominuoja persikai, ličiai ir baltųjų gėlių žiedai. Rekomenduojame 

prie baltos žuvies, jūros gėrybių, baltos paukštienos, daržovių patiekalų.  

NAUJIENA – ANGLIŠKAS PUTOJANTIS VYNAS! 
 

28. Henners Brut 2011 East Sussex Jungtinė Karalystė       95 € 

Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Muinier 

Angliško putojančio vyno vyninę 2007 m. įkūrė „Formulės 1“ inžinierius Lawrence Warr. Šis ypatingas ir net 95 balais Decanter  įvertintas klasikiniu metodu pagamintas 
putojantis vynas pasižymi saldžių kepinių, baltų gėlių ir prinokusių kriaušių aromatais.  Naudojamos tik vyninės ūkyje išaugintos vynuogės, dalis vyno brandinama ąžuolo 
statinėse, taip suteikiant skoniui svarumo ir daugiasluoksniškumo. Butelyje su nuosėdomis brandinamas daugiau nei 4 metus. Skonyje dominuoja obuoliai, citrusiniai 
vaisiai, juntama maloni rūgštis. Rekomenduojame aperityvui, prie jūros gėrybių, žuvies patiekalų.  
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ROŽINIS PUTOJANTIS/ROSE SPARKLING 

          750 ml 

29. „FILANDA ROSE“ Pinot Nero VSQ Riserva Brut Italija     25 € 

Pinot Noir  

Giuliano Bortolomiol vyno ūkio įkūrėjo keturios anūkės šiandien vadovauja vyninei ir skiria šį vyną visoms moterims. „Moterų pagarba Moterims“ – taip vyndarės vadina 

šį rausvos spalvos, švelniai putojantį, maloniai kvepiantį gėlėmis, pipirais ir cinamonu bei rekomenduoja jį derinti su sodria pomidorų ar sūrio sriuba, k itais gausiai 

prieskoniais pagardintais patiekalais. 
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SALDUS PUTOJANTIS/SWEET SPARKLING 

          750 ml 

30. Cascina Garitina 2014 Brachetto D‘Acqui Niades D.O.C.G. Italija     35 €  
 

Brachetto 

Šis 7 proc. alk. tūrio saldus, vos putojantis, švelnus, glotnus ir kreminis šiaurinės Italijos vynas pasižymi ryškia purpurine spalva, rožių ir braškių aromatais. 

Rekomenduojame prie vaisinių desertų, braškių, persikų.  

 

31. Abbazia Moscato d‘Asti D.O.C.G. Dry Italija      20 € 

Moscato bianco 

Šis silpno alkoholio (5,5 proc. alk.) tūrio pusiau putojantis vynas maloniai nuteikia gomurį itin švelniais burbuliukais. Aromatų puokštė, kaip ir pridera Moscat vynmedžių 

šeimai, itin intensyvi – joje susipynusios sultingos kriaušės, persikai, abrikosai ir laukų gėlės. Vynas puikiai tinkamas gurkšnoti vieną arba su ledais, vaisiais. 
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RAUSVASIS VYNAS/ROSE WINE 

          750 ml 

32. Miraval Rose 2015 Côtes de Provence A.O.P. Prancūzija      45 € 

Cinsault, Grenache, Syrah, Rolle 

Pasaulyje šio vyno pristatymas pradedamas nuo vyndario ir vyno ūkio savininkų. Vyną gamina garsus vyndarys Mare Perrin, daugelis jo vynų ne kartą yra gavę aukščiausius 

įvertinimus - 100 balų iš R.Parker ir kitų vertintojų. 

Chateau Miraval, esantis pačioje Provanso širdyje, garsėja nuo senų laikų. Tai pirmas kaimelis Prancūzijoje, kuriame viskas auginamai organiškai. Pačioje pilyje įkurtoje 

studijoje vienus iš geriausių savo albumų įrašė Sting ir Pink Floyd. Dėmesio - dabartiniai šio rojaus kampelio žemėje savininkai yra Angelina Jolie ir Brad Pitt’as! 

Bet vynas žymus ne tik dėl garsių pavardžių. Tai - geriausias Provanso terroir pavyzdys: dirvožemis gausus molio ir kalkakmenio, o vynuogynas yra 350m aukštyje 

esančiose terasose, kur klimatas švelnesnis, nei įprastai šiame krašte, kuomet temperatūrų skirtumai tarp dienos ir nakties itin ryškūs. Vynuogės auginamos biodinaminiu 

principu, renkamos tik anksti ryte, kruopščiai perrenkamos net kelis kartus. Žymioji pora šio vyno nereklamuoja, bet mėgaujasi ragaudami ir intensyviai dalyvauja vyno 

kūrimo procese ir patvirtina kokybę užrašydami savo vardus etiketėje. 

Vynas švelniai rausvos spalvos, delikataus citrusų, raudonų uogų ir baltų Provanso gėlių aromato, ilgo ir intensyvaus poskonio su pabaigoje netikėtai sužibančia 

minerališko sūrumo nata. 

Pirmaisiais vyno gaminimo 2012 metais vynas buvo parduotas per kelias valandas. Tad labai džiaugiamės, kad galime pasiūlyti paragauti šio vyno MONTE PACIS. Kiekis 

labai ribotas! 

33. Pierre-Henri-Morel 2014 Tavel A.C. Prancūzija      29 € 

Grenache noir, Cinsault, Syrah, Mourvèdre, Clairette ir Bourboulenc 

Du žymūs Prancūzijos vyndariai Pierre-Henri-Morel ir Michel Chapoutier suvienijo savo meilę maistui, vynui, žemei arba terrua ir ėmėsi kartu vyndarystės. Šis harmoningas, 

turtingas ir kompleksiškas rausvasis vynas pasižymi gilia rausva spalva, sunokusių vyšnių bei juodųjų serbentų aromatais, bei itin maloniu vaisiškumu su vos juntamais 

prieskoniais burnoje. Rekomenduojame derinti su ant grotelių keptos arba skrudintos žuvies, paukštienos, kiaulienos patiekalais. 

34. Ambroisie 2015 Cabernet d’Anjou A.C. Rosé Prancūzija     29 € 
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Cabernet Franc 

Vienintelė apeliacija Prancūzijoje, kurioje leidžiama daryti pusiau saldų rožinį vyną (nededant cukraus, žinoma). Griežtai reguliuojant temperatūrą, anksti stabdoma 

fermentacija, taip išsaugojant didelį likutinio cukraus kiekį. Šis pusiau saldus, vidutinio svarumo rausvasis vynas itin švelnus, sodrus, vaisiškas ir intensyviai kvepiantis 

avietėmis - puikiai dera su vaisiniais desertais, ledais arba gausiai egzotiškais prieskoniais pagardintais patiekalais. 

35. Borgo Selene Rosato 2016 Terre Siciliane I.G.T. Italija     29 € 

Nero d'Avola, Frappato 
Dvi autentiškos Sicilijos vynuogės Nero d'Avola ir Frappato taurėje sulieja trešnių, arbūzų, greipfrutų aromatus, vaisiškumą, sodrumą, malonią rūgštį ir lengvumą. Itin 

rekomenduojame prie lašišos, kitos raudonos žuvies bei mėsos patiekalų. 

36. Delheim Pinotage Rosé 2016 Stellenbosch Pietų Afrika     22 € 

Pinotage (94 proc.), Muscat de Frontignan 

Naujiena ir išskirtinė galimybė pasimėgauti šių – 2016 metų rausvuoju vynu! 

Pusiau sausas, maloniai vaisiškas, gaivus rausvasis vynas išraiškingai kvepiantis spanguolėmis, arbūzais ir avietėmis puikiai tinka gurkšnoti vieną, prie įvairių šaltų 

užkandžių. 

37. M. Chapoutier Domaine Tournon „Mathilde“ Rose 2017 Victoria Australija    25 € 

Grenache 

Naujiena ir išskirtinė galimybė pasimėgauti šių – 2016 metų rausvuoju vynu! 

Nusiteikite gaiviai, energingai ir gyvai „atakai“ – rausvas vynas tiesiog užlieja rožlapių, braškių prinokusių greipfrutų ir Provanso raudonųjų apelsinų aromatais. Burnoje 

– lengvas raudonųjų uogų skonis, švelnus ir ilgas poskonis. Rekomenduojame prie vasaros užkandžių – šaltos ar ant grotelių keptos raudonos mėsos, žuvies, prieskoniais 

pagardintų jūros gėrybių patiekalų. 
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BALTASIS VYNAS/WHITE WINE 

Prancūzija/France 
          750 ml 

Burgundija/Burgundy 

38. Domaine Doudet-Naudin 2013 Mersault A.C.      70 € 

Chardonnay 

Sodrus ir elegantiškas, klasika dvelkiantis vynas – kvapų puokštėje susipynę obuolių, ir baltųjų gėlių, ypač gudobelių aromatai. Iki maždaug 2020 metų vyną galima 

pavadinti ne tik turtingo skonio, bet ir galingu, intensyviu, vėliau vynas taps glotnesnis ir švelnesnis. Beveik metų brandinimas prancūziško ąžuolo statinėse suteikė vynui 

papildomo sodrumo ir svarumo pojūtį burnoje. Šis puikus vynas itin puikiai dera su žuvies ir baltos mėsos patiekalais. 

39. Domaine Doudet-Naudin 2013 Puligny Montrachet A.C.     65 € 

Chardonnay 

Itin elegantiškas ir koncentruotas, baltaisiais vaisiais, migdolais, sausmedžiu ir medumi kvepiantis vynas. 9 mėn. brandinimas prancūziško ąžuolo statinėse suteikia vynui 

papildomo sviestiškumo ir riešutiškumo vyno tekstūrai, bei švelnios vanilės aromatams. Puikus derinys su baltos žuvies, vėžiagyvių patiekalais. Taip pat vynas puikiai 

dera su sūrio, sodriais baltos paukštienos, grybų patiekalais, pagardintais grietinėlės padažais. 
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KOLEKCINIS MONTE PACIS VYNO RŪSIO VYNAS 

40. Domaine Billaud Simon 2007, 2009 Les Clos Chablis Grand Cru A.C.    85 € 

Chardonnay 

Su dideliu pasididžiavimu pristatome tarptautiniu mastu itin vertinamo vyndario Billaud Simon vyną. Tai tikrai didingas klasikinis Grand Cru Chablis – tiesiog elegancijos 

ir jėgos kokteilis, kuriame „suplakti“ svarumas, sodrumas, švelnumas, gyvumas. Burnoje jaučiamas vaisiškumas ir minerališkas traškumas. Aromatų puokštėje susipynę 

citrinos, vanilės, sviesto, lazdynų riešutų, mėtų ir paparčio lapų aromatai. Puikus derinys su jūros gėrybių, baltos žuvies, paukštienos patiekalais, minkštų ir kietų brandintų 

sūrių. 

41. Domaine Billaud Simon 2013 Les Preuses Chablis Grand Cru A.C.     75 € 

Chardonnay 

Itin koncentruotas, svarus ir intensyvus klasikinis Grand Cru Chablis iš 1952 m. pasodintų vynmedžių. Aromatų puokštėje švelniai susipynę prinokusios kriaušės, egzotiniai 

vaisiai, ličiai, medus ir vos juntami kmynai. Burnoje svarus, rūgštis maloniai integruota ir stipri, su minerališkumo užuomina. Poskonis itin ilgas. Rekomenduojame prie 

sodrių baltos mėsos, žuvies patiekalų, sūrių. 

42. Domaine Billaud Simon 2005, 2013, 2014 Les Vaillons Premier Cru A.C.    47 € 

Chardonnay 

„Nosį užtvindo tūkstančių gėlių, tūkstančių vaisių, tūkstančių jausmų ir tūkstančių pramogų harmonija, įvilkta į laimingą juoką, o akis ir gomurį džiugina itin graži viso to 

kompozicija“ (Vyndarys Billaud Simon). Burnoje puikus balansas tarp citrinų gyvumo ir malonaus grietinėlės švelnumo. „Riebus“, švelnus, kvepiantis žaliais obuoliais, 

elegantiškas vynas, puikiai tinkantis su riebiais sūriais, taip pat jūros gėrybių, baltos žuvies patiekalais su grietinėlės padažais. 
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43. Domaine Billaud Simon 2013, 2015 Chablis A.C.      29 € 

Chardonnay 

Skaidrus, blizgantis, geltonojo aukso spalvos. Puiki klasikinio Šabli aromatų puokštė – žali obuoliai, persikai, bananai ir citrinos, sumišę su vanile ir minerališkumu, burnoje 

– malonus kompromisas tarp elegancijos, gaivumo ir sodrumo. Puikiai tinka ragauti prie baltos mėsos, žuvies patiekalų.  

 

MONTE PACIS LOBYNAS – 1133 m. įkurto Burgundijos cistersų DOMAINE DE L’ABBAYE Du Petit Quincy vienuolyno vynas 

44. DOMAINE DE L’ABBAYE Du Petit Quincy 2016 Chablis A.C.    

 35 € 

Chardonnay 
Klasikinis statinėje nebrandintas Chardonnay vynas iš Šabli apeliacijos: aromatų puokštėje susipynę obuoliai, persikai ir citrinos, burnoje – maloniai gaivus ir sodrus. Gaivi 

rūgštis ir malonus, ilgas poskonis su minerališkumo užuomina. Puikiai dera prie nesudėtingų vištienos, baltos žuvies, daržovių patiekalų. 

Luaros slėnis/Loire Valle 

45. Domaine Masson-Blondelet Tradition Cullus 2012 Pouilly Fume A.C.    45 € 

Sauvignon Blanc 

Ši puiki aristokratiška vyninė istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta net 1826 metais: „...kai vyndarys Antoine Blondelet pristatė karaliui Louis savo sūnų...“ 

Dabartinis vyndarys Michelle Masson – jau septintoji šeimos karta, daranti įspūdingą Luaros vyną. Cullus – geriausias vyninės vynas iš 70 metų senumo vynmedžių, kurie 

auga gausiame kimeridžiano dirvožemyje (kaip Šabli Burgundijoje). Vynas itin elegantiškas ir harmoningas, turtingas „žaliais“ aromatais, papildytais švelnaus 

minerališkumo. Burnoje glotnus ir elegantiškas. Puikiai dera su jūros gėrybių patiekalais, ypač jūros šukutėmis. 
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 NATŪRALUS BIOLOGINIS VYNAS   

46. Domaine Bonnet Huteau Les Gautronnières 2015 Muscadet Sèvre et Maine sur Lie  A.C.    29 € 

Melon de Bourgogne (arba Muscadet) 

Galingas, sodrus ir minerališkas biologinis vynas net šešis mėnesius fermentuotas su mielėmis. Tai suteikia vynui papildomo svarumo, kremiškumo ir jėgos. Aromatų 

puokštėje dominuoja balti ir citrusiniai vaisiai. Burnoje juntama gaivi rūgštis, minerališkumas ir ilgas poskonis. Rekomenduojame prie austrių, jūros gėrybių patiekalų. 

47. Domaine de la Madelaine 2015 Sauvignon Touraine A.C.     25 € 

Sauvignon Blanc 

Klasikinis Luaros slėnio Sauvignon Blanc – aromatų puokštėje susipynę agrastai ir kiviai, burnoje juntamas sodrus ir malonus minerališkumas, svarumas ir maloni rūgštis. 

Vynas puikiai dera su minkštais sūriais, lengvomis salotomis, jūros gėrybių, baltos žuvies patiekalais. 

Elzasas/Alsace 

 BIOLOGINIS VYNAS   

48. Domaine Schieferkopf Buehl Riesling 2012 lieu-dit Alsace  A.C      49 € 

 

Riesling 

Itin išraiškingas, sodrus biologinis 2012 m. derliaus baltasis vynas, Wine Spectator įvertintas 90, o R. Parker - 93 balais. Aromatų puokštė egzotiška – joje susilieja sultingų 

baltųjų persikų, ananasų, mangų, bergamočių žiedų, peletrūnų, sumišę su migdolų ir jūros druskos aromatais. Burnoje – pilno kūno, svarus, su puikiai integruota rūgštimi, 

itin ilgas minerališkas poskonis. Šis svarus vynas puikiai tiks prie įvairių paštetų, terrine, sodrių daržovių, grybų, baltos mėsos patiekalų, pagardintų intensyvaus skonio 

padažais.  
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 NATŪRALUS BIOLOGINIS VYNAS  

 

49. Domaine Dirler-Cadé Alsace Pinot Gris 2014 lieu-dit Schimberg A.C.     45 € 

 

Pinot Gris 

Penktoji šeimos karta daugiau kaip 30 metų (nuo 1987 m.) vysto natūralią, biologiniais būdais paremtą vyndarystę. Šis išraiškingai džiovintomis gėlėmis ir obuoliais, 

saldžiaisiais pipirais kvepiantis vynas natūraliu būdu filtruojamas prieš tai beveik metus išlaikant vyną „ant mielių“. Tai suteikia vynui papildomo kompleksiškumo ir 

sodrumo. Burnoje šis gyvas ir aktyvus vynas pasižymi ilgu „prieskonišku“ poskoniu. Rekomenduojame prie intensyvaus skonio ir aromatų patiekalų, pvz. rūkytos žuvies 

(ungurio), Azijos virtuvės virtuvės patiekalų. 

  NATŪRALUS BIOLOGINIS VYNAS  

50. Domaine Dirler-Cadé Alsace Riesling 2013 Alsace A.C      37 € 

 

Riesling 

Itin gaivus, su „tvirtu stuburu“, t.y. su aktyvia, puikiai integruota rūgštimi, „liesas“ (tik 3 g likutinio cukraus litre). Aromatų puokštė klasikinė -  laukų gėlės, citrusiniai 

vaisiai, melionai. Puikiai tinka prie austrių, jūros gėrybių, baltos žuvies, kiaulienos, veršienos patiekalų su padažais.  

 

51. Anne Leweiss Gewurztraminer 2013 Grand Cru Schlossberg A.C.     35 € 

Gewurztraminer 

Labai svarus, kvapnus, vos salstelėjęs, prieskoniškas ir itin elegantiškas vynas sukuria nedidelio saldumo įspūdį. Kvepia rožėmis, frezijomis, ličių vaisiais ir prieskoniais. Šis 

minkštas vynas puikiai tiks prie salotų, sūrių, vištienos, baltos žuvies, kiaulienos patiekalų. 
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 ORGANINIS VYNAS 

 

52. Domaine Schieferkopf Via Saint Jacques Riesling 2012 Alsace A.C.    35 € 

Riesling 

Šis vyno ūkis priklauso žymiam vyndariui M.Chapoutier, kuris garsėja ne tik profesionalumu, bet ir didele meile natūraliai ir biodinaminei vyninkystei, itin akcentuodamas 

terroir arba žemės įtaką vynui. Vynuogynai išsidėstę aukščiausioje Elzaso vietovėje ir pasižymi itin gausiomis mėlynuoju skalūnu žemėmis. Manoma, kad dar XII a. būtent 

šiose žemėse vienuoliai cistersai, kurie taip pat itin vertino terroir, pradėjo auginti Riesling vynmedžius. Mėlynasis skalūnas suteikia vynui unikalų minerališką charakterį. 

Vynuogės iš lėto apie 8 val. traiškomos, fermentacija vykdoma tik su natūraliomis mielėmis, 10 mėn.  brandintas didelėse ąžuolinėse statinėse. Šiandien vynas 

demonstruoja įspūdingą aukso spalvą, spindesį ir svarumą. Aromatų puokštėje dominuoja citrusiniai vaisiai, ananasai ir prieskoniai. Skonyje juntami vaisiai, puikiai 

integruota rūgštis ir subtilus minerališkumas. Vynas puikiai dera su baltos žuvies, mėsos patiekalais. 

53. Anne de Laweiss Riesling 2013 Grand Cru Furstentum A.C.     35 € 

 

Riesling 

Grand Cru Furstenum vynuogės auginamos labai akmeningoje, gausioje kalkinių uolienų, išlikusių nuo Viduramžių laikų, žemėje.  Vynas sodrus ir svarus, su maloniai 

juntamu saldumu ir rūgštimi - jį galima priskirti pusiau sauso vyno kategorijai. Aromatų puokštėje susipynę erškėtrožių, medaus niuansai. Skonyje iš pradžių juntami 

vyšnių kauliukai, laukinės gėlės, o ilgą ir tvirtą poskonį užbaigia migdolų skonis. Šis svarus vynas puikiai tiks prie įvairių paštetų, terrine, vietiniai šį vyną rekomenduoja ir 

mėgsta derinti su Elzaso tipiniu patiekalu – troškintais raugintais kopūstais.  
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BIOLOGINIS VYNAS 

 

54. Domaine Fernand Engel Pinot Gris Réserve 2014 Alsace A.C.     30 € 

Pinot Gris 

Šio svaraus baltojo vyno vyno aromatų puokštėje dominuoja sunokę melionai, kriaušės ir medus, sumišę su vos juntama grybų ir minerališkumo užuomina. Rūgštis švelni 

ir maloniai integruota. Vynas puikiai dera su svariais ir sodriais patiekalais, pvz. kepenėlėmis, laukinės paukštienos ir net žvėrienos patiekalais. 

 

55. Anne Leweiss Riesling Vieilles Vignes 2011 Alsace A.C.      27 € 

Riesling 

Gėliškas, minerališkas, elegantiškas ir „liesas“ (tik 5,8 g likutinio cukraus litre) vynas. Puikiai tinka prie lengvų užkandžių ir salotų. Vietiniai šį vyną rekomenduoja prie 

baltos žuvies, kiaulienos, veršienos patiekalų su padažais. 

 

56. Anne Leweiss Gewurtzraminer Vielles Vignes Réserve 2013 Alsace A.C.    25 € 

Gewurztraminer 

Sodrus, svarus ir glotnus vynas intensyviai kvepia rožėmis, sunokusiais mangais ir persikais. Elegantiškame vyne susilieja egzotika, intensyvumas, energija ir švarumas. 

Dėl intensyvios aromatų puokštės puikiai dera su egzotiniais patiekalais, pikantiškais sūriais, nesaldžiais desertais.  
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Ronos slėnis/Rhone valley 

Pietų Rona/ The Southern Rhone 

 

BIODINAMINIS VYNAS 

57. M. Chapoutier Grand Cru “Les Granits” 2011, 2014 Saint-Joseph A.C. blanc    65 € 

Marsanne 

Michel Chapoutier pelnytai vadinamas Šiaurės ir Pietų Ronos slėnio vyno ambasadoriumi. Jis – ne tik vienas biodinaminės vyninkystės pradininkų ir vystytojų, bet ir vienas 

sėkmingiausių pasaulio vyndarių, kurio Grand Cru pelnė rekordiškai aukštus įvertinimus: R. Parker (Wine Advocate) net 35 vynus įvertino aukščiausiu - 100 iš 100 balų! Šis 

baltasis biodinaminis 2011 m. Grand Cru vynas įvertintas 95 balais! Geriausiame Saint-Joseph apeliacijos žemės lopinėlyje auginami seniausi ir kokybiškiausi Marsanne 

vynmedžiai. Vynuogės skinamos tik rankomis ir iš karto, netraiškytos, spaudžiamos sultys. Pusė jų fermentuojama plieno cisternose, kita – didelėse (600 l) ąžuolo 

statinėse. Įpūdingoje aromatų puokštėje sumišę saldymedžiai, lelijos, Tabasco, vaškas, medus. Burnoje – itin subalansuotas, harmoningas ir sodrus, maloniai 

prieskoniškas. Metams bėgant (M.Chapoutier taisyklingai laikomam šiam vynui “duoda garantiją” iki 50 metų) vyne vis labiau ryškės medaus skonis. 

58. Alléno & Chapoutier Guer-Van 2013 Crozes-Hermitage A.C.     33 € 

Marsanne 

Šiame vyno ūkyje savo jėgas suvienijo du profesionalai perfekcionistai – vyndarys Michel Chapoutier ir trijų žvaigždučių restoranų šefas  Yannick Alléno, priklausantis 

geriausių pasaulio šefų aštuntukui. Abu profesionalai pasižymi didele aistra terrua – žemei, aplinkai, autentiškumui ir, žinoma, nepriekaištingai kokybei. Šio baltojo vyno 

vynmedžiai auginami išskirtiniame vynuogyne - dirvožemyje aptikta uolienų net iš pirmykštės eros. Vyno aromatų puokštėję susipynę geltoni vaisiai, baltos gėlės ir saldūs 

prieskoniai. Burnoje juntamos saldžios kriaušės, prinokę persikai, maloniai integruotas minerališkumas. Vynas su nuosėdomis brandintas ąžuole, tad tekstūra itin svari ir 

švelni. Vyndariai rekomenduoja šį vyną prie daržovių, kiaušinių patiekalų. 
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59. Pierre-Henri-Morel 2013 Côtes du Rhône Villages A.C. Laudun Blanc    23 € 

Grenache blanc, Clairette ir Bourboulenc 

Du žymūs Prancūzijos vyndariai Pierre-Henri-Morel ir Michel Chapoutier suvienijo savo meilę vynui, žemei arba terrua ir ėmėsi kartu vyndarystės. Šiose žemėse vynas 

daromas nuo antikos laikų. Šis sultingas, vos salstelėjęs, liepų žiedais kvepiantis vynas puikiai dera prie sodrių daržovių patiekalų (pvz. ratatouille), ypač pagardintų 

česnakais ir/ar Provanso prieskoniais.  

 

Pietvakariai/Southwest  

 

BIOLOGINIS VYNAS 

 

60. Domaine De L'Ancienne Jour de Fruit 2014 Bergerac Sec A.C.     27 € 

Sauvignon Blanc, Semillon 

Vynas darytas laikantis ekologinės vyninkystės reikalavimų, tad labai išraiškingai vyne juntamas dominuojančios Sauvignon Blanc vynuogės charakteris – ryškūs nupjautos 

žolės, baltųjų vaisių aromatai bei dirvožemio minerališkumas. Burnoje maloniai gaivus ir energingas. 

Provansas/Provance 

 

MONTE PACIS LOBYNAS – ABBAYE NOTRE DAME DE LERINS vienuolyno vynas 

20 Šv. Benedikto vienuolių nedidelėje Viduržemio jūros saloje prie Provanso kranto nenaudodami jokių cheminių priemonių gamina visame pasaulyje pripažintą vyną, kurį 

savo vyno sąraše turi ne vienas Mišelino žvaigždutėmis įvertintas restoranas. 
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61. „Saint Pierre” Cuvee 2013 Ille Saint Honorat      35 € 

Clairette, Chardonnay 
Elegancija ir medus – taip vienuoliai apibūdina Clairette ir Chardonnay  vynuogių vyną. Viduržemio salos klimatas, akmeningas dirvožemis, 50 metų senumo vynmedžiai, vienuolių patirtis ir 

malda - supina aromatų puokštėje persikus, abrikosus, gėles, o burnoje juntamas malonus kremiškumas ir elegancija. Rekomenduojame prie sodrių daržovių, jūros gėrybių, baltos žuvies, 

mėsos patiekalų. 

62. Château Des Ferrages Cuvée Roumery 2016 Côtes de Provence A.C.     29 € 

Clairette 
Šis nedidelis vyno ūkis įsikūręs pačioje Provanso širdyje, Viduržemio jūros pakrantėje. Gaivus ir švelnus vynas maloniai kvep ia persikais, abrikosais ir citrusiniais vaisiais.  
Rekomenduojame aperityvui arba derinti su įvairiomis salotomis, šaltaisiais užkandžiais. 

 

Jura ir Savoja/Jura and Savoie 

NAUJIENA!  

63. Boilley-Fremiot Savagnin Tradition 2010 Cotes du Jura A.C.     35 € 

Chardonnay, Savagnin (vietinių vadinama Nature) 
Vynas iš retai mums sutinkamo mažo šiaurės rytų Prancūzijos Juros vyno regiono, išsidėsčiusio tarp Burgundijos ir Šveicarijos sienos. Tarptautinė vynuogė Chardonnay 

(vietinių vadinama Melon d'Arbois) suteikia vynui tvirtą struktūrą, sodrumą ir „pilną kūną“. Vietinė Savagnin vynuogė kildinama iš aromatingos Traminer vynuogių šeimos, 

ir suteikia vynui ilgaamžiškumą bei egzotinių vaisių ir gėlių aromatų: apelsinų, migdolų, rožių žiedlapių. Rekomenduojame vyną prie baltos mėsos, žuvies patiekalų su 

padažais, sūrių. 

 

 

https://www.vivino.com/wineries/ferrages
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 NATŪRALUS BIOLOGINIS VYNAS   

64. Domaine du Cellier des Cray Adrien Berlioz "Cuvée des Gueux" 2016 Savoie Chignin A.C.     37 € 

Jacquère, Altesse, Roussanne 

Kviečiame paragauti vyno iš praktiškai mums nežinomo – Savojos vyno regiono, išsidėsčiusio Prancūzijos šiaurės rytuose prie Šveicarijos sienos. Jacquère ir Altese retai 

mums sutinkamos vynuogės. Jacquère suteikia aromatų puokštei šviežių migdolų, baltų gėlių ir vaisių, o Altese - bergamočių žiedų, svarainių, medaus, baltųjų trumų 

niuansus. Burnoje šis natūralus be jokių cheminių priemonių pagamintas vynas itin svarus, išraiškingas, minerališkas, su ilgai trunkančiu poskoniu. Rekomenduojame 

vyną prie sodrių baltos mėsos, žuvies patiekalų, sūrių. 
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Italija/Italy 

NAUJIENA!   

65. Canto Fermo 2016 Valdobbiadene Prosecco D.O.C.G. Tranquillo     21 € 

Glera (žinoma kaip Prosecco) 

Ypatinga galimybė paragauti „ramią Prosecco versiją“. Šis minkštas, švelnus ir gaivus vynas pasižymi gausia aromatų puokšte ir itin vasarišku skoniu su puikiai integruota 
rūgštimi. Puikiai dera su švelniais baltos žuvies, daržovių patiekalais.  

 

Pjemontas/Piedmont 

66. Porello Roero Arneis 2015 Camestri D.O.C.G.      20 € 

Arneis 

Vynuogės pavadinimas senoviniu Pjemonto dialektu reiškia įnoringą, aikštingą vaiką, gal todėl viduramžiais šią antikos laikų vynuogę buvo uždrausta auginti. Šiaudų 

spalva, lauko gėlių kvapas, intensyvus ir gaivinantis pojūtis burnoje. Tai tikrai vynas su charakteriu! Ir dar itališku! Rekomenduojame prie  įvairių nesudėtingų užkandžių, 

daržovių, ryžių, baltos paukštienos patiekalų, pvz. su sūrio padažais. 

 

Venetas/Veneto 

67. Montresor „Capitel Alto“ 2014 Soave Classico D.O.C.      23 € 

Trebbianno, Garganega  

Blyški šiaudų spalva, gaivi akacijų ir šeivamedžių žiedų aromatų puokštė, burnoje maloniai glotnus, su ilgai išliekančiu migdolų ir medaus poskoniu. Rekomenduojame 

prie  daržovių, baltos žuvies, nesudėtingų baltos mėsos patiekalų. 
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Toskana/Tuscany 

 

MONTE PACIS LOBYNAS – kamaldulių vienuolių vynas iš 1012m. įkurto vienuolyno MONACI CAMALDOLESI Toskanoje 

68. Borbotto La Mausolea Bianco dell'Eremo 2014 Toscana I.G.T. Biologico    

 23 € 

Trebbianno, Malvasia 

Kvapnus, svarus, nesudėtingas baltasis Trebbiano ir Malvasia vynas. 

Kampanija/Campania 

69. Vesevo Avelino 2014 Greco di Tufo D.O.C.G.      25 € 

Greco Bianco (85 proc.), Coda di Volpe 

Vezuvijaus uolienos, stačios Viduržemio pajūrio uolos, Pietų Italijos saulė ir beveik 2500 metus kultivuojama graikų pradėta vyndarystė – taip apibūdinamas Greco di Tufo 

vynas. Citrinų spalvos, gaivus, „traškus“ (crispy), kriaušėmis, melionais, abrikosų odelėmis ir migdolais dvelkiantis vynas. Skonyje pirmiausia juntami obuoliai, baltieji 

serbentai, pereinantys į pomelo, citrinų ir mineralų kupiną ilgą poskonį. Puikiai dera prie jūros gėrybių, baltos jūrinės žuvies patiekalų.  
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Sicilija/Sicilia 

70. BENANTI Pietramarina 2011 Etna Bianco Superiore D.O.C.     45 € 

Carricante 

Itin daug tarptautinių apdovanojimų pelnęs intensyvus, turtingas ir solidus vynas. Autochtoniniai vynmedžiai Carricante auginami Etnos ugnikalnio papėdėje. Manoma, 

jog šiose apylinkėse vynmedžiai auginami nuo VIII a. Aromatų puokštėje dominuoja citrusiniai vaisiai, sumišę su prinokusiais obuoliais. Burnoje ekspresyvi, puikaus 

balanso rūgštis, švelni riešutiška tekstūra ir malonus persikų bei citrinų skonis su žolišku ir minerališku poskoniu. Rekomenduojame prie jūros gėrybių, baltos jūrinės 

žuvies patiekalų. 

71. BENANTI Caselle 2013 Etna Bianco D.O.C.      39 € 

Carricante 

Rytinėje Etnos ugnikalnio pusėje maždaug kilometro aukštyje virš jūros lygio vulkaniniame bei smėlio grunte, kuris itin gausus mineralų, auginama vietinė ir autentiška 

vynuogė Carricante. 

Vynas nebrandintas statinėje, tad pasižymi gaiviu vaisiškumu ir malonia rūgštimi. Aromatų puokštėje dominuoja prinokę obuoliai, skonyje – švelnūs baltieji persikai. Vynas 

puikiai tinka aperityvui, prie baltos žuvies bei jūros gėrybių patiekalų. 
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Ispanija/Spain 

72. Bodega Tapias Mariñán Colleita Propia Blanco Treixadura 2014 Rias Baixas D.O.C.  20 € 

Treixadura 

Sodrus, svarus ir švelniai salstelėjęs, apelsinais ir gėlėmis kvepiantis vynas su puikiai integruota rūgštimi puikiai dera su baltos mėsos bei žuvies patiekalais, šaltais 

užkandžiais. 

 

BIODINAMINIS VYNAS 

73. Viento Aliseo Blanco Viognier 2014 Vino de la Tierra de Castilla    23 € 

Viognier 

Naujos kartos „Dominio de Punctum” vyndariai jau dešimt metų centrinėje Ispanijoje vysto  organinę vyninkystę ir pristato sodrų Viognier vyną, romantiškai kvepiantį 

magnolijomis. Mėgstantiems gėlių aromatus malonus gurkšnoti vieną, arba derinti su pikantiško ar aštresnio skonio patiekalais. 
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Portugalija/Portugal 

74. Borges Alvarinho 2012 Vinho Verde D.O.C.      23 € 

Alvarinho 

Tipiškas „Vinjo Verde“ arba „žalias vynas“ – lengvas, gaivus, elegantiškas, maloniai kvepiantis gėlėmis, citrusiniais vaisiais ir kitais tropiniais vaisiais. Burnoje itin malonus, 

su vos juntamais burbuliukais, „minkšta“ integruota rūgštimi. Vynas puikiai dera kiaukutinėmis jūrų gėrybių, jūrinės žuvies patiekalais, austrėmis. 

Vokietija/Germany 

75. Dr. Bürklin  Wolf  Pechstein Riesling 2002 Qualitatswein.b.A. Pfalz    85 € 

Riesling 

Retas šeimyninės vyninės vynas gamintas Pechstein vynuogyne, dar XIX amžiuje Bavarijos karaliaus oficialiai išskirtame dėl ypatingos kokybės. Pechstein - vienintelis 

Riesling vynuogynas pasaulyje turintis bazalto ir titnago dirvą. Vynui, unikalų skonį suteikiantys akmenys, atgabenti iš greta stūksančio užgesusio ugnikalnio kraterio. Tik 

auksinę spalvą įgavusių Riesling uogų derlius skintas rankomis. Ąžuoliniuose kubiluose labai lėtai fermentuotas ir brandintas vynas šiandien pasižymi sodria aukso spalva, 

kvepia prieskoniais, mineralais, vaisiais ir juodąja arbata. Džiovintus tropinius vaisius primenantis skonis itin sodrus ir tirštas, vynas tinkamas dar 10-15 metų išlaikymui. 

76. Domaine Schieferkopf Gewürztraminer trocken-sec 2016 Qualitatswein.b.A. Pfalz    35 € 

Gewürztraminer 

Itin aromatingas ir sodrus vynas. Aromatų puokštėje pirmiausia pasitinka egzotiniai vaisiai: ličiai, ananasai, vėliau – rožių žedlapiai, greipfrutai, citrinos. Burnoje – itin 

svarus ir koncentruotas. Puikus derinys su veršienos, kiaulienos patiekalais, taip pat Azijos šalių patiekalais. 
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77. Domaine Schieferkopf Riesling 2014 Baden        29 € 

Riesling 

Minerališkas, elegantiškas, su puikiai integruota rūgštimi vynas, pasižymintis išraiškinga citrusinių vaisių, geltonųjų slyvų ir apelsinų žiedų aromatais. Puikiai tinka prie 

lengvų užkandžių ir salotų. Taip pat rekomenduojame prie baltos žuvies, kiaulienos, veršienos patiekalų su padažais. 

 

Austrija/Austria 

 

BIOLOGINIS, BIODINAMINIS VYNAS 

78. Weingut Wimmer - Czerny Weelfel Gruner Veltliner Alte Reben Wagram 2015    35 € 

Gruner Veltliner 

H. Czerny savo šeimos vyninėje Felse dirba nuo 1985 metų ir nuo pat pradžių tapo ekologinės vyndarystės lyderiu Vagramo regione.  Vyndarys įžvelgia subtiliausius savo 

vynuogynų mikroklimato ir dirvožemio skirtumus ir geba juos atskleisti vyne. Šis geltonos spalvos, prinokusių baltųjų vaisių aromato, kompleksiškas, sodrus, pilno kūno, 

minerališkas, ilgaamžis vynas - ekologinio ir biodinaminio ūkio veiklos rezultatas. Jis gaminamas iš kruopščiai atrinktų vėlesnio nokimo senų vynmedžių vynuogių. 

Rekomenduojame prie sodresnės baltos žuvies patiekalų, jūros gėrybių, lengvesnių sūrių. 
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Vengrija/Hungary 

 

BIOLOGINIS VYNAS  

 

79. Hétszölö  Tokaji Furmint Sec 2016 bio Tokaji Hegyalja D.O.     25 € 

Furmint  
Tokajus - bene žinomiausias saldaus Vengrijos vyno regionas. Tokaj Hétszőlő Dry Furmint – gaiviausias šio regiono baltasis sausas vynas. Intensyvioje aromatų puokštėje dominuoja balti 

vaisiai, lauko gėlių žiedai. Burnoje maloniai gaivus, su puikiai integruota rūgštimi ir vos juntamu minerališkumu. Rekomenduojame prie baltos žuvies ir mėsos, daržovių patiekalų. 
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RAUDONASIS VYNAS/RED WINE 

Prancūzija/France 
          750 ml 

Bordo/Bordeaux  

Medoc Cru Classé en 1855  

 

KOLEKCINIS MONTE PACIS VYNO RŪSIO VYNAS  

80. Château du Tertre 2008, 2012 Margaux A.C. 5e Grand Cru Classé    75 € 

Cabernet Sauvignon (60 proc.), Merlot (20 proc.), Cabernet Franc (20 proc.) 

Klasika alsuojantis vynas iš vyno Mekos – Bordo kairiojo kranto, piečiausios Margaux apeliacijos dalies. Granato raudonumo spalva, sodrūs ir tvirti taninai, koncentruotas, 

energingas, gan vaisiškas ir stilingas vynas (šie vynmečiai R.Parker vertinami virš 90 balų) apdovanoja ragautojus kompleksišku prieskonišku ir gėlišku aromatu, 

koncentracija, vaisių tyrumu ir derme taurėje. 

81. Château Marsac Seguineau 2009, 2010 Margaux A.C.     65 € 

Merlot (60 proc.), Cabernet Sauvignon (20 proc.), Cabernet Franc (20 proc.) 

2009 ir 2010 metai – išskirtinai puikūs vynmečiai – Bordo apeliacijos oficialūs vertinimai - 90-93 balai! Vynas kvepia prinokusiais raudonaisiais serbentais ir mėlynėmis, 

burnoje – sodrus ir svarus, elegantiškas ir švelnus, taninai aktyvūs, bet nešiurkštūs, maloniai kutenantys gomurį ir puikiai derantys prie raudonos mėsos patiekalų. O gal 

pageidausite paragauti abiejų vynmečių vyną ir įvertinti taip „reikšminamo“ faktoriaus „sėkmingas vynmetis“ svarbą bei skirtumus tarp dviejų derlių rezultatų. 
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82. Clos du Marquis 2010 Saint Julien A.C. 2e Grand Cru Classé     75 € 

Cabernet Sauvignon (65 proc.), Merlot (19 proc.), Cabernet Franc (13 proc.), Petit Verdot (3 proc.) 

Ryški ir tamsi slyvų spalva, elegantiškas, svarus ir intensyvus vaisių skonis, puikus balansas ir subtilumas – puokštė, kuri atsiskleis Jūsų taurėje. Clos du Marquis pelnytai 

vadinamas geriausia antrąja augimviete (Château Leoville-Las Cases 2eme Cru Classe) ir vynas itin vertinamas dėl kokybės. Tarptautinėje literatūroje šis vynas 

apibūdinamas kaip “talentingas galios ir elegancijos mišinys”. 

83. Château Gloria 2008 Saint Julien A.C.      65 € 

Cabernet Sauvignon (65 proc.), Merlot (25 proc.), Cabernet Franc (5 proc.), Petit Verdot (5 proc.) 

Išskirtinės kokybės, itin ilgo laikymo potencialo puikus gero vynmečio vynas. Sodrus, dar aktyvių ir tvirtų taninų, puikaus balanso, turtingas, pilno kūno ir itin ilgo poskonio 

vynas. Aromatų puokštėje dominuoja juodieji serbentai, prinokusios vyšnios ir saldymedis. Iki 2020 m. vynas “pasiruošęs” teikti hedonistinį ir intelektualinį malonumą. 

Tai įvertino ir R.Parker įvertindamas šį vyną 90 balų. 

84. Château Artigues Arnaud 2010 Pauillac A.C.      55 € 

Cabernet Sauvignon (80 proc.), Merlot (17 proc.), Petit Verdot (3 proc.) 

Žymiojo Château Grand Puy Ducasse antrasis vynas itin puikiai vertinamas dėl kokybės ir kainos santykio. 2009 m. – išskirtinai puikus, net sensacingas vynmetis. Šis 

vynas atspindi Pauillac apeliacijai būdingą didelę prinokusių juodųjų serbentų ir puikių taninų koncentraciją bei stiprią energiją. Svarus, išbaigtas, elegantiškas, ilgaamžis, 

16 mėnesių brandintas statinėse, švelniai kvepiantis juodomis uogomis ir vanile. 

85. Chasse Spleen 2008 Moulis A.C.       65 € 

Cabernet Sauvignon (70 proc.), Merlot (25 proc.), Petit Verdot (5 proc.) 

“Cru Bourgeois Exceptionennel” klasifikaciją turinčio žymaus vyno ūkio vynas dažniausiai apibūdinamas kaip itin ilgaamžis, puikus arba nuostabus vynas. 18 mėnesių 

brandintas prancūziško ąžuolo statinėse. Šio derliaus vynas itin elegantiškas, maloniai kvepiantis vanile ir prieskoniais, o burnoje sumišęs juodųjų serbentų ir šokolado 

skonis, tvirtos struktūros, taninai sodrūs ir tvirti. 
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Saint-Emilion 

86. Château Chantalouette 2010, 2012, 2013 Pomerol A.C.     47 € 

Merlot (70 proc.), Cabernet Sauvignon (15 proc.), Cabernet Franc (15 proc.) 

Pomerol apeliacijoje gaminamas vienas brangiausių ir įspūdingiausių pasaulio raudonų vynų, o Château Chantalouette – antrasis Château de Sales (vieno žymiausių 

Pomerolio vyno ūkio). Pusantrų metų brandintas ąžuolo statinėse ir tik vos filtruotas vynas yra puikaus balanso, koncentruotas, svarus ir itin ilgo poskonio. Aromatų 

puokštėje susipynę slyvos, prieskoniai ir kedro niuansai. Skonyje dominuoja juodos uogos ir prinokusios slyvos. Rekomenduojame prie keptos raudonos mėsos, žvėrienos 

patiekalų, sodrių mėsos troškinių ar intensyvių brandintų sūrių. 

86. Château Martinet 2009, 2010 Saint Emilion Grand Cru A.C.      47 € 

Merlot (65 proc.), Cabernet Franc (35 proc.) 

Château MARTINET vyno gamybai vadovauja taip vadinamas “skrajojantis” vyndarys G. Pauqet, kuris taip pat konsultuoja ir Château Cheval Blanc. Dviejų iš eilės einančių 

puikių vynmečių vynas, 18 mėn. brandintas prancūziško ąžuolo statinėse tiesiog demonstruoja SAINT Emilion „terroir“ - pasižymi švelniais taninais, kvepia žibuoklėmis ir 

raudonomis prisirpusiomis uogomis. Burnoje tarp juodų uogų maloniai juntami kavos ir tabako skoniai. 

87. Château Simon 2011 Graves Rouge A.C.      30 € 

Merlot (70 proc.), Cabernet Sauvignon (30 proc.) 

Puikus raudonasis vynas iš Saint Emiliono miestelio apylinkių, ant kalvos, vadinamos „Buda“, auginamų, tik rankomis skinamų vynuogių. Metus trunkanti fermentacija 

ąžuolo statinėse suteikia vynui švelnios elegancijos. Tvirtos struktūros, gan švelnių taninų vynas pasižymi išraiškinga aromatų puokšte – joje susipynę kvapnios vyšnios 

ir slyvos. Burnoje maloniai vaisiškas ir glotnios tekstūros. Rekomenduojame prie keptos raudonos mėsos patiekalų. 
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Medoc 

88. Château Bourseau 2010 Lalande-de-Pomerol A.C.      40 € 

Merlot (60 proc.), Cabernet Franc (40 proc.) 

Dviejų iš eilės einančių puikių vynmečių Veronique Gaboriaus-Bernard vynas pasižymi elegantiškais taninais, intensyviu raudonų ir juodų uogų, ypač slyvų aromatu, o 

burnoje sodrumu, svarumu ir raudonųjų uogų poskoniu.  Vynas puikiai dera su sūriais, raudonos mėsos, žvėrienos patiekalais. 

89. Château Hourbanon 2009, 2010 Médoc A.C.      35 € 

Cabernet Sauvignon (49 proc.), Merlot (42 proc.), Cabernet Franc (9 proc.) 

Švelnus ir delikatus vynas pasižymi itin maloniais taninais, intensyviu raudonų uogų aromatais, o burnoje sodrumu, svarumu ir švelnumu.  Vynas puikiai dera su sūriais, 

keptais raudonos mėsos ir sodriais raudonos žuvies patiekalais.  

Burgundija/Burgundy 

 

KOLEKCINIS MONTE PACIS VYNO RŪSIO VYNAS 

90. Doudet Naudin 2011, 2013 Vosne Romanee A.C.      85 € 

Pinot Noir 

Vynuogės šiam elegantiškam vynui skinamos tik rankomis, vynas brandinamas prancūziško ąžuolo statinėje 15 mėn. Švelnaus ir delikataus vyno skonyje juntamos 

prinokusios uogos, su prieskonių ir dirvožemio niuansais, o išraiškingoje aromatų puokštėje susipynę uogų ir taip vadinami „laukiniai“ aromatai. 2006 m. ir 2009 m. vyno 

taninus galima apibūdinti kaip šilkinius, o 2011 m. - diskretiškais. Rekomenduojame prie raudonos mėsos patiekalų, ypač ėrienos, jautienos, žvėrienos bei intensyvių 

pelėsinių sūrių. 
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91. Domaine Rion "Dame Juliette" 2008; 2009, 2013, 2014 Vosne Romanee A.C.    75 € 

Pinot Noir 

Elegantiškas. Kaip ir Madame Juliette, kurios garbei pavadintas šis vynas iš geriausio vynuogyno. Madame Juliette virš 80 metų smulkutė, bet tvirta ir maloni dabartinio 

vyndario močiutė. Šiame vne subtiliai susilieja vaisiškumas ir švelnūs taninai. Aromatų puokštėje dominuoja vyšnios, žemuogės  ir miško paklotės kvapai. 

Rekomenduojame prie raudonos mėsos (keptos ant grotelių ar su padažais) patiekalų. 

92. Domaine Rion "Les Echezeaux" 2012, 2013, 2014 Chambolle Musigny A.C.    75 € 

Pinot Noir 

Apie Chambolle Musigny kaimelio apylinkių raudonają vyną tarptautiniai vyno leidiniai skelbia, kad šiam vidutinio svarumo vynui būdingas ir kvapnumas, ir elegancija. 

Arba, kad Chambolle Musigny vynas „kvepia rasotu gėlių darželiu... rožėmis ir šalia augančiomis našlaitėmis...“ Puikiai dera su sodriais paukštienos, klasikiniais jautienos 

patiekalais. 

93. Doudet Naudin 2011 Pommard A.C.       75 € 

Pinot Noir 

Intensyvaus charakterio Burgundijos vynas pasižymi elegantiška, bet tvirta struktūra, kurią švelnina pusantrų metų brandinimas seno prancūziško ąžuolo statinėse. 

Burnoje maloniai juntamos raudonos ir juodos uogos, sumišę su prieskonių niuansais. Taninai puikiai integruoti ir aktyvūs. Rekomenduojame prie raudonos mėsos 

patiekalų, ypač ėrienos, anties patiekalų, su grybų padažais bei sodrių sūrių. 
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MONTE PACIS LOBYNAS – 1133 m. įkurto Burgundijos cistersų DOMAINE DE L’ABBAYE Du Petit Quincy vienuolyno vynas 

94. "Cuvée Juliette" 2015 Epineuil Côte de Grisey A.C.     

 45 € 

Pinot Noir 

Elegantiškas, grietinėliškos tekstūros, švelniai vaisiškas su labai minkštais taninais ir puikiai integruota rūgštimi vynas puikiai dera prie laukinės paukštienos, žvėrienos, 

jautienos patiekalų. 

95. Domaine Doudet-Naudin Bourgogne 2014 Hautes Côtes de Beaune A.C.     30 € 

Pinot Noir  

Vieno hektaro vynuogyne išskirtinėse Santenay miestelio apylinkėse auginamos vynuogės, kruopšti ir natūrali vyninkystė atspindi autentišką burgundišką stilių taurėje – 

aromatų puokštėje sumišę juodųjų serbentų, vyšnių bei taip vadinami „laukiniai“ aromatai, skonyje – malonus vaisiškumas su elegantiškais ir minkštais taninais. Vynas 

puikiai dera prie nesudėtingo maisto – keptos paukštienos, naminių dešrelių, troškintos raudonos mėsos. 

Božolė/Beaujolais 

96. Maison Jean Baronnat 2009 Les Crus Fleurie A.C.      25 € 

Gamay 

Puikus „Cru“ atstovas iš Burgundijos kaimelio romantišku pavadinimu (fleurie – žydintis, gėlių). vaisiškas ir gėliškas, apvalus ir pilno kūno, su gan švelniais taninais. Burnoje 

juntamos avietės, vyšnios. Rekomenduojame prie baltos ir raudonos mėsos patiekalų. 

  



 

 
43 

97. Trenel 2012 Saint Amour Cru Du Beaujolais A.C.      25 € 

Gamay 

Vynas skaidrus, blizgantis ir purpurinis. Prisirpusiomis uogomis kvepiantis malonus ir harmoningas vynas. Pusiau karboninė maceracija, klasikiniai vyndarystės metodai, 

daug silicio turintis dirvožemis – visa tai suteikia vynui individualumo ir charakterį, tad vynas kuo puikiausiai tinka prie intensyvių žvėrienos ar kitos raudonos mėsos 

patiekalų. 

Luaros slėnis/Loire Valle 

98. Domaine Masson-Blondelet "Thauvenay" 2012 Sancere Rouge A.C.    25 € 

Pinot Noir 

Labai elegantiškas, gėliškas ir švelnus raudonasis vynas iš Luaros slėnio. Net septinta karta valdo šį puikiai vertinamą vyno ūkį. Vyną rekomenduojame prie raudonos 

žuvies, baltos mėsos patiekalų. 

Elzasas/Alsace 

 

99. "Anne Laweiss" Pinot Noir Exceptionel 2013 Alsace A.C.     35 € 

Pinot Noir 

Šis išskirtinis vynas gaminamas tik geriausiais vynmečiais ir tik iš pačių kokybiškiausių Pinot Noir vynmedžių. Vynuogės skinamos tik rankomis, kruopščiai atrenkamos, 

vynas metus brandintas prancūziško ąžuolo statinėse. Taninai itin minkšti, vynas sodrus ir švelnus. Aromatų puokštėje sumišę vyšnios, vyšnių kauliukų, saldymedžio 

niuansai. Puikus derinys su sūriais, kiaulienos, veršienos patiekalai. 
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Ronos slėnis/Rhone valley 

Pietų Rona/The Southern Rhone 

 

 

KOLEKCINIS MONTE PACIS VYNO RŪSIO VYNAS 

100. M. Chapoutier Grand Cru “Croix de Bois“ 2011 Châteauneuf Du Pape A.C.    125 € 

Grenache  

Michel Chapoutier pelnytai vadinamas Šiaurės ir Pietų Ronos slėnio vyno ambasadoriumi. Jis – ne tik vienas biodinaminės vyninkystės pradininkų ir vystytojų, bet ir vienas 

sėkmingiausių pasaulio vyndarių, kurio Grand Cru pelnė rekordiškai aukštus įvertinimus: R.Parker (Wine Advocate) net 35 vynus įvertino aukščiausiu - 100 iš 100 balų!  

2011 m. raudonasis biodinaminis Grand Cru vynas įvertintas 93 balais! Teisingai vyną laikant M. Chapoutier garantuoja kokybę 50-60 metų!  

Intensyvi ir gili raudona spalva, aromatų puokštėje sumišę juodieji vaisiai, juodųjų serbentų uogienės niuansai. Taninai tvirti, bet minkšti ir sultingi. Vynas puikiai dera su 

brandintais sūriais, laukinės paukštienos, trumais pagardintais patiekalais. 

 

 

KOLEKCINIS MONTE PACIS VYNO RŪSIO VYNAS 

101. Domaine de la Presidente “Nonciature” 1999, 2012 Châteauneuf Du Pape A.C.    95 € 

Grenache, Syrah, Mourvedre 

Vynuogės auginamos kadaise Popiežiaus ambasadoriui priklausiusiose žemėse, kuris taip pat augino vynmedžius ir darė vyną. Vyndarys perduoda ambasadoriaus „siųstą 

žinią“: šis vynas turi suteikti ne tik kūnišką malonumą bei gyvenimo džiaugsmą, bet ir ramybę, broliškumą bei taiką. Kad tai įmanoma, patvirtina R.Parker, įvertindamas 

vyną 90 balais. Vynas kvepia prisirpusiomis raudonomis uogomis ir prieskoniais. Nepaisant pilnumo ir sodrumo, vynas švelnus ir labai elegantiškas. Rekomenduojame 

prie alyvuogių, grybų, laukinės paukštienos. 

102. Domaine de La Presidente Grand Classiques 1997 Chateneuf-du-Pape A.C.    75€ 
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103. Domaine de La Presidente Grand Classiques 2001 Chateneuf-du-Pape A.C.    65 € 

104. Domaine de La Presidente Grand Classiques 2008 Chateneuf-du-Pape A.C.    55 € 

105. Domaine de La Presidente Grand Classiques 2013 Chateneuf-du-Pape A.C.    45 € 

Grenache, Cinsault, Syrah, Mourvedre 

Intensyvi purpurinė spalva, tirštas, burnoje neįtikėtina jėga kartu su neįtikėtinai švelniais taninais. Kvapas itin intriguojantis:  trešnių, vyšnių kauliukų, su šviežiai rūkytos 

mėsytės užuomina. Ne veltui R.Parker visus šio vyno vynmečius vertina daugiau nei 90 balų. Rekomenduojame šį puikų vyną derinti su raudonos mėsos, žvėrienos 

patiekalais, taip pat patiekalų, pagardintais trumais. 

106. Domaine de la Presidente Galifay 2007 Cotes du Rhone A.C.     35 € 

Grenache, Syrah 

Tamsiai raudona ir gili spalva, itin pilno kūno, net tirštas, sodrus vynas. Vyndarys rekomenduoja šį vyną prie foie gras, ėrienos patiekalų, trumų, švelnių brandintų sūrių. 

(Parker 93 balai!) 

 

BIODINAMINIS VYNAS 

107. M. Chapoutier Grand Cru “Les Varonniers” 2011 Crozes - Ermitage A.C.    65 € 

Syrah 

Michel Chapoutier pelnytai vadinamas Šiaurės ir Pietų Ronos slėnio vyno ambasadoriumi. Jis – ne tik vienas biodinaminės vyninkystės pradininkų ir vystytojų, bet ir vienas 

sėkmingiausių pasaulio vyndarių, kurio Grand Cru pelnė rekordiškai aukštus įvertinimus: R. Parker (Wine Advocate) net 35 vynus įvertino aukščiausiu - 100 iš 100 balų!  

Šis raudonasis biodinaminis 2011 m. Grand Cru vynas įvertintas 95 balais! Geriausiame Crozes-Ermitage apeliacijos žemės lopinėlyje auginami seniausi (net 60 metų) ir 

kokybiškiausi Syrah vynmedžiai. Vynuogės skinamos tik rankomis, maceracija vykdoma nedidelėse betoninėse talpose ir apie mėnesį fermentuojamos DĖMESIO: tik 

natūraliai ištekėjusios vynuogių sultys! Ąžuolinėse statinėse brandinamas 14-18 mėnesių. 

Įspūdingoje šio Grand Cru vyno aromatų puokštėje sumišę raudoni vaisiai, juodieji serbentai, avietės, saldymedžiai. Burnoje – itin koncentruotas, svarus, subalansuotas, 

ilgu vanilės ir uogienės poskoniu. Jeigu vynas bus laikomas tinkamai – M. Chapoutier “duoda garantiją”, kad juo galėsite mėgautis net po 75 metų.  

108. Alléno & Chapoutier Guer-Van 2013 Crozes-Hermitage A.C.      35 € 
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Syrah 

Šis vyno ūkis priklauso dviems ambicingiems prancūzams: Yannick Alléno (vienas žymiausių pasaulio virtuvės šefų, 2014 m. išrinktas geriausiu pasaulio šefu!) ir Michel 

Chapoutier (vienas žymiausių pasaulio vyndarių). Abu perfekcionistus vienija begalinė aistra gastronomijai ir vynui, tad šis ambicingas projektas leidžia mums mėgautis 

šiuo ypatingu, turtingu ir galingu raudonuoju vynu. Dirvožemis itin įdomus, nes jame aptikta uolienų net iš pirmykštės eros.  Vynas brandinamas ne naujose statinėse. 

Aromatų puokštėję susipynę juodos uogos, prieskoniai, pipirai, subtiliai juntamas paparčio dvelksmas. Burnoje itin malonus, taninai subtilūs ir švelnūs. Harmoningas 

juodųjų uogų, saldymedžio skonis, su subtiliu dūmų niuansu. Yannick Alléno rekomenduoja šį vyną prie mėsos patiekalų, ypač ant keptų ant grotelių, pvz. kiaulienos 

šonkauliukų su charcutier padažu.  

 

109. Alléno & Chapoutier 2014 Côtes du Rhône A.C.      21 € 

Syrah 

Šį tipišką Šiaurės Ronos raudonąjį vyną sukūrė Yannick Alléno (vienas žymiausių pasaulio virtuvės šefų, 2014 m. išrinktas geriausiu pasaulio šefu!) ir Michel Chapoutier 

(vienas žymiausių pasaulio vyndarių), todėl vyną galime pavadinti net galingu. Aromatų puokštėje sumišę raudoni vaisiai ir saldūs prieskoniai. Burnoje itin sodrus, tvirtų 

taninų ir, pasak M.Chapoutier, su „tiesiog sprogstančiu ir neįtikėtinai ilgu poskoniu“. Rekomenduojame prie mėsos patiekalų. 

Langedokas-Rusiljonas/Languedoc-Roussillon 

110. Alta Tura A. de Villeneuve 2007 Cotes du Roussillon Villages A.C.    25 € 

Syrah, Mourvdedre, Grenache Noir 

Intensyvios, gilios ir sodrios granato spalvos, prisirpusiomis raudonomis uogomis, saldžiais prieskoniais ir tabaku kvepiantis kompleksiškas ir sodrus vynas. Puikiai tiks 

prie raudonos mėsos patiekalų, gausiai pagardintų makaronų ar daržovių patiekalų.  
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Pietvakariai/Sud-Ouest 

 

KOLEKCINIS MONTE PACIS VYNO RŪSIO VYNAS 

111. Domaine Labranche Laffont Les Prephylloxeriques 2009 Madiran A.C.    75 € 

Tannat 

Domaine Labranche Laffont vyno ūkis priklauso Madame Cristine Dupuy – pirmąjai vyndarei moteriai šiame Pirėnų kalnų Pietų Prancūzijos regione. Vyndarė itin 

dididžiuojasi pusės hektaro vynuogynu, kuriame auga daugiau kaip 120 m. Tannat vynmedžiai, išlikę nepažeisti filokseros – Europos vynuogynų maro. Sėkmingais 

vynmečiais padaroma tik apie tūkstantį vyno butelių. Vynas išskirtinis – jame sumišęs sodrumas ir elegancija, vaisiškumas ir minerališkumas - unikalūs skonių ir aromatų 

niuansai, kuriuos vynui suteikia daugiau šimtmetį augančių vynmedžių šaknys. 

112. Domaine Labranche Laffont Vielles Vignes 2013 Madiran A.C     39 € 

Tannat 

Net 55 m. senumo Tannat vynmedžių uogos skinamos tik rankomis, fermentacija vykdoma archajiniu ir biologiniu metodu – visiškai nenaudojant sulfitų trumpai 

brandinant statinėse. Madirano krašto Tannat vynas pasižymi šiurkščiais, aitriais ir sodriais taninais, tačiau ragaudami šį vyną, galėsite įsitikinti, kaip metams bėgant 

šiurkštumą keičia šilko švelnumas (apie 2018-20020 m.). Vynas tiesiog juodas, sodrus ir tirštas. Šiuo metu rekomenduojame vyną dekantuoti ir derinti prie raudonos 

mėsos patiekalų. 

113. Château Lamartine Expression 2012 Cahor A.C.      55 € 

Malbec 

Labai sodrus, koncetruotas ir kartu elegantiškas vynas su ryškiomis vyšnių ir šokolado natomis. Geriausios Malbec vynuogės, nuskintos ir sutraiškytos, ne mažiau kaip 

mėnesį mirkomos kartu su odelėmis.  Išskirtinio individualumo vynui ir ryškaus terroir charakterio suteikia brandinimas naujose Tronçais miško ąžuolo statinėse. 

Ilgaamžiškumo potencialas – iki 2030 metų. Šiuo metu ryškios spalvos, išraiškingos aromatų puokštės, stiprus ir galingas vynas puikiai dera prie žvėrienos, ėrienos 

patiekalų, brandintų sūrių. Rekomenduojame dekantuoti.  
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114. Lamartine Cuvée Particulière 2012 Cahor A.C.      35 € 

Malbec, Tannat (10 proc.) 

Gilios 40-55 metų vynmedžių šaknys „atneša“į šį sodrų, raudonomis uogomis, mėtomis ir prieskoniais kvepiantį vyną, subtilaus minerališkumo, „žemės“ natų. Ilga, šiai 

apeliacijai būdinga maceracija, pusmečio fermentacija betoniniame baseine, vėliau metai ąžuolo statinėse suteikia vyno turtingą tekstūrą, sušvelnina itin stirpius taninus, 

suteikia ilgą saldymedžio poskonį. Puikus derinys su anties patiekalais, sūriais. 

 

ORGANINIS VYNAS  

115. Château Les Croisille "Silice" 2015 Cahor A.C.        35 € 

Malbec 

Prieš daugiau kaip penkis metus ši vyninė gavo organinės vyninkystės sertifikatą ir vyną gamina tik biologiniais metodais. Vynui taikyta itin ilga vėsi maceracija ir metus 

trunkantis brandinimas senose ąžuolo statinėse. Šis vynas – šimtaprocentinis Cahors apeliaciacijos terroir raudono molio ir smėlio grunto, karštos vasaros modernus 

atspindys -  vaisiškas, gaivus, malonus, su sodriais ir sirpiais taninais, puikiai integruota rūgštimi. Aromatų puokštėje dominuoja juodos prinokusios uogos, burnoje – 

uogos, su saldymedžio ir minerališkumo niuansais. Tai – itin „draugiškas“ maistui vynas, rekomenduojame prie įvairių raudonos mėsos ir žuvies patiekalų, vidutinio 

brandumo sūriais.  

 

116. Château Lamartine 2013 Cahor A.C.       29 € 

Malbec, Merlot (10 proc.) 

Pusantrų metų brandintas senoviniuose betoniniuose baseinuose dabar tikrasis „kahoras“ pasižymi tvirta struktūra, švelnia tekstūra ir minkštais taninais, vaisiškais 

aromatais su saldymedžio niuansais. Puikiai tiks prie grilyje keptos raudonos mėsos, taip pat raudonos žuvies patiekalų su sodriais padažais. 
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117. Domaine Labranche Laffont Tradition 2013 Madiran A.C..     27 € 

Tannat (70 proc.), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon 

Grynas, “senoviškas“, “vyriškas”, stiprus (14 proc. alk.) senose betoninėse talpose pusantrų metų brandintas Madirano krašto vynas pasižymintis šiurkščiais, sodriais 

taninais, tirštumu, svarumu ir vaisišku sodrumu. Puikus derinys su sodriais raudonos mėsos patiekalais. 

118. Domaine Larougue "Clos Camy" 2011 Madiran A.C.      27 € 

Tannat (50 proc.), Cabernet Franc (35 proc.), Cabernet Sauvignon (15 proc.) 

45 metų vynmedžiai auga žvyro ir klinčių gausiame grunte, tad gilios vynmedžių šaknys suteikia vynui unikalių skonių ir aromatų. Juodos prisirpusios uogos, prieskoniai, 

vanilės niunsai juntami aromų puokštėje, o skonyje – raudonos uogos su subtiliu jūros druskų minerališkumo poskoniu. Taninai tvirti ir gana šiurkštūs, tad 

rekomenduojame dekantuoti. Vynas puikiai dera su raudonos mėsos, žvėrienos patiekalais. 

119. Chateau Coustarelle Cuvee Prestige 2010 Cahor A.C.     25 € 

Malbec, Tannat (10 proc.) 

Tai - pusantrų metų brandintas ąžuolo statinėje tikrasis „Kahoras“, kuris buvo itin išaukštintas dėl savo skoninių ir net gydomųjų savybių. Gili ir sodri purpurinė spalva 

taurėje, juodos prinokusios uogos aromatų puokštėje su švelniais vanilės niuansais, sodrus gervuogių ir saldymedžio skonis burnoje ir itin svari konsistencija – šis 

medaliais apdovanotas Pietų Prancūzijos vynas puikiai tinka prie raudonos mėsos patiekalų (ypač ant grotelių keptos jautienos), brandintų sūrių. 

 

BIOLOGINIS VYNAS 

120. Domaine De L'Ancienne Jour de Fruit 2014 Bergerac Sec A.C.     29 € 

Merlot (80 proc.), Cabernet France 

Maloniai vyšniomis ir juodaisiais serbentais kvepianti biologinis vynas, pasižymintis tvirtais ir sodriais taninais. Burnoje vynas maloniai subalansuotas ir energingas. 

Rekomenduojame prie sodrių raudonos mėsos (žvėrienos, anties) patiekalų, intensyvaus skonio sūrių. 
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Provansas/Provance 

 

MONTE PACIS LOBYNAS – ABBAYE NOTRE DAME DE LERINS vienuolyno vynas 

20 Šv. Benedikto vienuolių nedidelėje Viduržemio jūros saloje prie Provanso kranto nenaudodami jokių cheminių priemonių gamina visame pasaulyje pripažintą vyną, kurį savo vyno sąraše turi 

ne vienas Mišelino žvaigždutėmis įvertintas restoranas. 

121. “Saint Honorat“ 2013 Syrah 2012 Ille Saint Honorat     45 € 

Syrah 
Turtingas, sodrus, gilus ir elegantiškas Syrah vynas, kvepiantis raudonomis ir juodomis uogomis: serbentais, mėlynėmis, kurias papildo juodųjų pipirų ir našlaičių niuansai. 

Itin ilgas ir malonus poskonis. Rekomenduojame prie keptos ėrienos ar kitos sodrios raudonos mėsos patiekalų. Vienuoliai mėgsta šį vyną derinti su sodriais Pietų 

Prancūzijos daržovių, grybų patiekalais. 

Korsika/Corse 

 

ORGANINIS VYNAS  

 

122. Domaine Nicolas Mariotti Bindi "Porcellese Vieilles Vignes" 2013  Patrimonio A.C.    60 € 

Nielluccio (Sangiovese) 

Gilios raudonos spalvos, saldymedžiu, juodomis prisiprusiomis uogomis, mėtomis ir oda kvepiantis vynas tiesiog atspindi Korsikos saulę ir klimatą. Du metus brandintas 

didelės plieno cisternose. Burnoje – pilno kūno, puikios tekstūros ir turtingas. Taninai – labai sodrūs ir aktyvūs, skonyje gausiai juntami prieskoniai. Organiniais principais 

pagamintas vynas puikiai dera su raudonos mėsos patiekalais, vidutinio brandumo sūriais, sodriais daržovių, raudonos žuvies patiekalais. 
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123. Clos Capitoro Rouge 2007, 2009 Ajaccio A.C.      29 € 

Sciaccarelo, Grenache (20 proc.) 

Tarptautiniu mastu pripažinto vyndario Jacques Bianchetti šeimos vyndarystės istorija siekia net 1856 metus. Šis sodrus vynas – tikras klasikos pavyzdys. Kaip ir pridera 

pietinės salos dalies pagrindinei raudonajai uogai Sciaccarelo – vynas demonstruoja prisirpusių raudonųjų uogų bei prieskonių aromatą, sodrų vaisiškumą bei sodrius, bet 

ne šiurkščius taninus (2007 m. – taninai švelnesni ir minkštesni).  Vynas puikiai dera su žvėrienos ar kitos raudonos mėsos patiekalų. 

 

Italija/Italy 

Pjemontas/Piedmont 

Bendras Barolo apeliacijos vynmečių vertinimas („Wine Advocate Vintages“, R. Parker, H. Johnson): 

2004 m.- 96 balai 

2006 m.- 97 balai 

2007 m. – 97 balai 

 

KOLEKCINIS MONTE PACIS VYNO RŪSIO VYNAS 

124. Cantina Gigi Rosso Arione 2007 Barolo D.O.C.G.      75 € 

Nebbiolo 

Geriausias vynuogynas, kruopšti vynuogių selekcija, 3 metus brandinimas didelėse slovėniško ąžuolo statinėse, iš kartos į kartą perduodama vyndarių Rosso šeimos 

patirtis – viskas susilieja į puikų klasikiniį Pjemonto Barolo. Tiesiog eterinis džiovintų gėlių, mėtų ir našlaičių aromatas, burnoje harmoningas, sodrus ir „šiltas“, taninai 

tvirti ir sausi. Koncentruotas ir svarus prisirpusių uogų skonis, su minerališkumo ir prieskoninių žolelių užuominomis. Puikus derinys su brandintais sodriais kietaisiais 

sūriais, žvėrienos ar kitos raudonos mėsos patiekalais. 
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125. Cantina Gigi Rosso Castelletto 2005 Barolo D.O.C.G.     65 € 

Nebbiolo 

Barolo – vynas, kuris atsiskleidžia ne iš karto ir ne kiekvienam. Bet kai „nusprendžia“, kad jau laikas, o ragautojas pasiruošęs – išsiskleidžia tokia aistros ir galybės puokštė, 

kad laikykitės! Tai didingas Pjemonto vynas su „stipriu stuburu“, taninais ir eteriniais aromatais. Taninai iš lėto pradeda švelnėti ir iki 2020 metų taps šilko švelnumo. Šiuo 

metu vynas kvepia kava, oda ir derva. Puikus derinys prie Pjemonto gastronominės įžymybės trumų arba jais pagardintų raudonos mėsos patiekalų. 

126. Luigi Bosca 2011 Barolo D.O.C.G.       50 € 

Nebbiolo 

Šio Barolo vynmedžiams daugiau nei 40 metų, vynuogynai išsidėstę itin išvaizdžiose Monforte ir La Morra kalvose. Vynas pusantrų metų brandintas ąžuolo statinėse, tad 

vynas sukelia nepamirštamą ir su nieko nepalyginamą klasikiniį Barolo įspūdį – našlaitės, mėlynės, prieskoniai susilieja į Pjemonto žemių aromatų puokštę, skonyje susilieja 

raudonos uogos, saldymedis, juntamas malonus minerališkumas, kavos niuansai. Rekomenduojame prie raudonos mėsos patiekalų. 

127. Luigi Bosca 2014 Barbera d’Asti D.O.C.G.      20 € 

Barbera d‘Asti 

Šio Pjemonto kalvų klasikinis arba kasdieninis vietinių vynas atspindi vietinių tradicijas ir ilgas vakarienes. Vynas maloniai kvepia vyšniomis bei prinokusiomis miško 

uogomis, o švelniame ir glotniame skonyje dominuoja vyšnios ir miško raudonos uogos. Vynas puikiai dera prie raudonos mėsos, makaronų. 
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Venetas/Veneto 

 

KOLEKCINIS MONTE PACIS VYNO RŪSIO VYNAS 

128. Brunelli Riserva Campo Inferi 2003 della Valpolicella D.O.C Classico    75 € 

Corvina Veronese, Rondinella, Corvinone 

Šis vynas vaizdžiai vadinamas moteriškąja ir stilingąja Amarone. Aromatų puokštėje sumišę saldžios kakavs ir šviežiai skrudintų pupelių aromatai, burnoje šiltas ir glotnus, 

primena išsilydžiusį šokoladą su brendyje mirkytomis vyšniomis. Vynas puikus ir vertas paragauti vieną, žinoma, puikiai tiks prie žvėrienos, laukinės paukštienos ar kitų 

raudonos mėsos patiekalų su intensyviais padažais. Taip pat prie sodrių brandintų sūrių. 

129. Montresor Ripasso Fondatore Riserva 2013 Valpolicella D.O.C.     25 € 

Corvina (70 proc.), Rondinella, Molinara 

Autentiškas Veneto vynas tris mėnesius brandintas kartu su Amarone džiovintomis ir išspaustomis vynuogių odelėmis. Vynas pasižymi sodria spalva, kvepia trešnėmis, 

slyvomis ir vanile. Burnoje svarus, koncentruotas, bet kartu ir vaisiškas, vos salstelėjęs. Puikiai tiks prie brandintų sūrių, raudonos mėsos patiekalų, aštresniais prieskoniais 

pagardintų patiekalų. 

Toskana/Tuscany 

Supertoskaniečiai/Supertuscan 

Terminas „Supertoskaniečiai“ atsirado 1948 m. kai vyndarys Incisa della Rochetta padarė dabar itin žymų raudonąjį Toskanos vyną „Sassicaia“, naudodamas Cabernet 

Sauvignon vynuoges. Tai buvo įžūlus bandymas, nes naudodamas neleistinas tam kraštui vynuoges, vyndarys nusprendė to nepaisyti, daryti savo svajonių vyną, paaukojant 

D.O.C. apeliacijos statusą. Vynas buvo toks populiarus, kad sukėlė naujo vyno stiliaus Vino da Tavola Super Toscana bangą.  
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MONTE PACIS LOBYNAS – kamaldulių vienuolių vynas iš 1012 m. įkurto vienuolyno MONACI CAMALDOLESI Toskanoje 

130. Borbotto La Mausolea Rosso dell'Eremo 2014 Toscana I.G.T. Biologico   

 25 € 

Sangiovese, Canaiolo, Malvasia Nera del Chianti, Merlot  

Sodrus, vaisiškas ir sultingas raudonasis vynas. Ragaujant juntama švelni saldi ataka, šilkiniai ir švelnūs taninai bei prinokusios raudonos uogos. Puikiai tinka ragauti su su 

brandintais sūriais, raudonos mėsos patiekalais. 

Brunello di Montalcino 

131. Capanna SANT ANTIMO 2010 Rosso D.O.C. Toskana     45 € 

Sangiovese, Merlot 

Klasikinis Brunello gamintojas, įsikūręs Montalcino regione, Montoli vietovėje, kuri yra laikoma viena iš geriausių Brunello vietovių. Ilgiau nei metus laikytas slovėniško 

ąžuolo statinėse. Kvepia džiovintais vaisiais, cinamonu, džiovintais pomidorais; koncentruotas, svarus, galingų taninų. Puikiai tinka prie antienos, raudonos mėsos 

troškinių su pupelėmis, daržovėmis, pomidorų padažu. 

132. Creocedimezzo 2006 Rosso di Montalcino D.O.C..      25 € 

Sangiovese Grosso 

Sodrus vynas išraiškingai kvepiantis prieskoniais, mėtomis, bazilikais, pasižymintis stipriais ir galingais taninais. Rekomenduojame dekantuoti ir derinti prie raudonos 

mėsos patiekalų.  
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Vino Nobile di Montepulciano 

Bendras Vino Nobile di Montepulciano apeliacijos vynmečių vertinimas („Wine Advocate Vintages“, R.Parker, H.Johnson): 

2004 m.- 95 balai, išskirtinai puikus vynmetis su itin dideliu išlaikymo potencialu 

2006 m.- 97 balai, „balanso“ vynmetis, vynas beveik idealus 

2007 m. – klasikinis vynmetis 

2008 m. – puikus vynmetis su dideliu išlaikymo potencialu 

 

 

KOLEKCINIS MONTE PACIS VYNO RŪSIO VYNAS 

133. Poliziano "Asinone" 2006, 2007 Vino Nobile di Montepulciano D.O.C.G.    95 € 

Sangiovese, Merlot 

Vietiniai Montepulciano miestelio gyventojai vienbalsiai kartoja, kad Poliziano – geriausias jų krašto vyndarys. Beje, Poliziano – itin sena vyndarių šeimos pavardė, o 

itališko žavesio prideda tai, kad geriausio Poliziano vyno „Asinone“ vynmedžiai auga geriausiame vynuogyne, kuris vadinamas ... „Banditelli“. Nekreipiant dėmesio į 

žodžių žaismą, vynas išties įspūdingas. Vynuogės skintos tik rankomis, dvejus metus brandintas prancūziško ąžuolo statinėse, ilgaamžiškumo potencialas – iki 2020-2022 

metų. Itin koncentruotas, su „jaukiais“ taninais, atspindi tipišką Montepulciano charakterį – yra energingas ir gyvas, kvepiantis prinokusiomis vyšniomis ir slyvomis. 

Puikiai tiks prie jautienos, žvėrienos patiekalų, brandintų sūrių. 

134. Poliziano 2008 Vino Nobile di Montepulciano D.O.C.G.     45 € 

Prugnolo Gentile (Sangiovese) 

Vynuogė Prugnolo – vizitinė Montepulciano kortelė. Šis vynas yra puikaus balanso, švelnus ir malonus, kvapnus, gilus, ilgo poskonio. Pusantrų metų brandintas senose 

ąžuolo statinėse. Ilgaamžiškumo potencialas – iki 2020 metų. Slyvų kvapą papildo kavos, kakavos, migdolų gaidos; burnoje stiprūs, bet elegantiški taninai, pernokusių 

trešnių skonis. Rekomenduojame dekantuoti ir derinti prie raudonos mėsos patiekalų. 
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Kampanija/Campania 

135. Villa Matilde Camarato  2005 Falerno del Massico D.O.C.     35 € 

Aglianico, Piedirosso  

Kampanija – vienas seniausių pasaulio vyno regionas, žinomas nuo romėnų laikų. Vulkaninis dirvožemis gausiai prisotintas fosforu, Viduržemio regiono klimatas bei 

ilgaamžė vyndarių šeimos patirtis sukūrė puikų, itin koncentruotą ir ilgaamžį (15-20 metų) vyną. Ryškiai tamsios ir gilios raudonos spalvos, prisirpusiomis juodomis 

uogomis, pipirais, kava ir šokoladu kvepiantis, kompleksiškas, sodrus ir dar labaii aktyviais taninais pasižymintis raudonasis vynas. 

136. Cantina Paradiso Posta Piana Primitivo 2013 Puglia I.G.P.     22 € 

Primitivo 

Šis sodrus, svarus ir sultingas raudonas vynas iš pačio Italijos „bato kulniuko“ kvepia slyvomis, prinokusiomis trešnemis, šokoladu ir prieskoniais. Puikiai dera su 

brandintais sūriais, šaltais rūkytos ir vytintos raudonos mėsos užkandžiais. 

Sicilija/Sicilia 

 

KOLEKCINIS MONTE PACIS VYNO RŪSIO VYNAS 

137. COS Contrada Labirinto 2009, 2010 Sicilia  I.G.T.      95 € 

Nero d‘Avola 

Šis vynas brandintas archaiškai – autentiškose betoninėse amforose! Granato raudonumas, vyšnių likerio, saldymedžio, kardamono bei vanilės aromatai, solidžiai sumišę 

su pipirų bei geležies kvapais. Puiki struktūra, svarus minerališkumas, sumišęs su vaisiškumu, delikatūs taninai, bei ilgas ir prieskoniškas poskonis. Rekomenduojame prie 

sodrių raudonos mėsos patiekalų. 
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138. BENANTI Serra Della Contessa 2011 Etna Rosso D.O.C.     45 € 

Nerello Mascalese 

Vienas retų Europos vyno pavyzdžių, kurių etiketėje parašyta franco di piede (it.) – kas reiškia neįskiepyta. Autentiški, daugiau nei 100 m. senumo Nerello Mascalese  

vynmedžiai suteikia vynui harmoningą sodrumą, individualumą ir ypatingą eleganciją. Daugiau nei metus vynas brandintas nedidelėse 225 l statinėse. Aromatų puokštė 

– eterinė, kurioje susilieja miško uogų, persikų aromatai. Taninai – subtiliai atkaklūs ir energingi. (R. Parker vertina šį vyną net 92 balais!) Puikus derinys su laukinės 

paukštienos, jautienos patiekalais, itin brandžiais sūriais.  

139. BENANTI Rovittello 2004, 2005 Etna Rosso D.O.C.     45 € 

Nerello Mascalese 

Puiki galimybė palyginti vyną iš 80 metų senumo vynmedžių, kurie jau buvo įskiepyti. Vynas taip pat brandintas nedidelėse 225 l statinėse. Aromatų puokšė intensyvi, 

dominuoja kaštonų žiedų bei vanilės aromatai. Burnoje  svarus, harmoningas, taninai aktyvūs ir sodrūs. Puikus derinys su jautienos patiekalais, brandžiais sūriais. 

140. BENANTI Nero Cappuccio 2005 Sicilia I.G.T.      45 € 

Nerello Cappuccio 

Nero Cappuccio – autentiškas tik Etnos ugnikalnio papėdėje augantis vynmedis. Vynas beveik metus brandintas mažose statinėse, kvepiantis raudonomis uogomis bei 

vanile, burnoje sodrus, subalansuotas, švelniai vaisiškas ir „nepiktais“ taninais. Puikus derinys su jautienos patiekalais. 

141. BENANTI Nerello Mascalese 2006 Sicilia I.G.T.      45 € 

Nerello Mascalese 

60 metų senumo vynmedžiai vynui suteikia malonų uogų ir prieskonių aromatą, sumišusį su tabako bei vanilės niuansais. Burnoje  – sodrus, „pilno kūno“, su aktyviais ir 

intensyviais taninais, su gan ryškiu saldymemedžio bei prinokusių uogų skoniu. R.Parker vertina šį vyną net 92 balais! Rekomenduojame prie raudonos mėsos patiekalų. 
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142. COS 2009 Cerasuolo di Vittoria D.O.C.G. Classico      35 € 

Nero d‘Avola, Sangiovese 

Šis vynas brandintas archaiškai – autentiškose betoninėse amforose! Aromatų puokštė itin sodri ir kvapni: cinamono, saldymedžio, vyšnių pyrago kvapai, sumišę su 

džiovintų rožių žiedlapių niuansais. Skonyje dominuoja prinokusios juodos uogos, papildytos, prieskonių, tabako, odos niuansais. Sodrus, svarus ir elegantiškas. 

143. COS Nero di Lupo 2010 Sicilia I.G.T.       30 € 

Nero d‘Avola 

Šis vynas brandintas archaiškai – autentiškose betoninėse amforose! Aromatų puokštėje dominuoja raudonų uogų džemo, arbūzų aromatai, sumišę su odos, kavos ir 

prieskonių niuansais. Burnoje – vaisiškas ir sodrus, su puikia minerališka rūgštimi. Rekomenduojame prie anties, raudonos mėsos patiekalų. 

144. Firriato Santagostino Baglio Soria Rosso 2008 Sicilia I.G.T.     27 € 

Nero d‘Avola, Syrah 

Itin sodrus, ryškus, net galingas ir stiprus (14,5 alk. proc.) raudonasis vynas. Nepaisant stiprumo, vynas pasižymi glotnumu ir elegancija. Tai puikiai įvertino ir įtakingas 

leidinys Wine Spectator – 91 balas! Aromatų puokštė itin charakteringa ir spalvinga: vyšnios, rabarbarai, gvazdikėliai, slyvos su tabako ir rašalo užuominomis. Puikiai tinka 

prie sodrių mėsos patiekalų su padažais, sodrių makaronų patiekalų. 

Sardinija/Sardinia 

145. Rocca Rubia Riserva Cantina Santadi 2006, 2007 Carignano del Sulcis D.O.C.   27 € 

Carignano 

Ryški ir sodri spalva, intensyvūs juodų uogų, trešnių aromatai su Viduržemio regiono prieskoninėmis žolelėmis bei vanilės niuansais. Burnoje itin glotnus, sodrus ir 

elegantiškas. Rekomenduojame prie raudonos mėsos kepsnių, puskiečių sūrių. 
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Ispanija/Spain 

Riocha/Rioja 

146. Imperial Reserva 2010 Rioja D.O.       45 € 

Tempranillo (85 proc.), Graciano, Mazuelo 

Imperial – vienas žymiausių Ispanijos vyno ūkių. Pavadinimas kilo nuo XX a. pr. vystytos intensyvios prekybos su britais, kai pastarieji itin mėgo raudonąjį „Pinta Imperial“. 

2010 m. vynas itin puikiai įvertintas: 93 Wine Spectator, 92 R. Parker Wine Advocate ir kt. Vynas du metus brandintas prancūziško ir amerikietiško ąžuolo naujose ir senose 

statinėse, todėl išraiškingoje aromatų puokštėje susipynę ne tik raudonų uogų, saldymedžio, bet ir rozmarinų, čobrelių, tabako lapų niuansai. Burnoje – elegantiškas, 

sodrus su stipriais taninais, ilgu ir kompleksišku poskoniu. Puikiai dera su žvėrienos ir raudonos mėsos patiekalais. 

147. Ontañón Arteso 2006, 2010 Rioja D.O.      35 € 

Tempranillo (95 proc.), Graciano, Garnacha 

Vynas pusantrų metų brandintas prancūziško ir amerikietiško ąžuolo statinėse, dar tiek – buteliuose vyno    rūsyje. Šiuo metu šis vynas pasižymi intensyviu miško uogų ir 

slyvų aromatais. Burnoje itin turtingas ir švelnus, poskonis ilgas ir malonus. Puikiai tinka prie vytinto kumpio, kitų šaltų užkandžių ar mėsos patiekalų. 

148. Cune 2012 Rioja Crianza D.O.       25 € 

Tempranillo (85 proc.), Graciano, Mazuelo  

2012 m. Riochoje vasara passižymėjo itin dideliu kritulių kiekiu, buvo net paskelbta sausra, tad vyno kiekiai itin maži. Tačiau vynas sodrus, svarus ir itin koncentruotas. 

R.Parker Wine Advocate suteikė šiam vynui 90 balų. Vynas metus brandintas amerikietiško ąžuolo statinėse, todėl aromatų puokštėje juntami ne tik raudonų uogų, bet 

ir balzamiko, prieskonių niuansai. Burnoje – elegantiškas raudonų uogų skonis, malonūs ir minkšti taninai, puikiai integruota rūgštis, ilgas ir delikatus prieskonių poskonis. 

Puikiai dera su raudonos mėsos patiekalais. 

  



 

 
60 

Prioratas/Priorat 

149. Rotllan Torra Gran Reserva 2001  Priorat D.O.Q.      30 € 

Garnacha, Cabernet Sauvignon, Cariñena 

Įspūdingos ir sodrios raudonos spalvos, išraiškingos miško uogų ir odos aromatų puokštės, burnoje subtilus, puikios struktūros, švelnių taninų, harmoningas raudonas 

vynas. Rekomenduojame prie raudonos mėsos, žvėrienos, taip pat prie menkės, tuno patiekalų. 

150. Rotllan Torra Reserva 2004  Priorat D.O.Q.      29 € 

Garnacha, Cabernet Sauvignon, Cariñena 

Du metus brandintas amerikietiško ąžuolo statinėse vynas pasižymi rubino raudonumu, juodų uogų, trumų ir kavos aromatais. Burnoje elegantiškas ir malonus, taninai 

švelnūs. Rekomenduojame prie raudonos mėsos, žvėrienos patiekalų. 

 

Kastilija-Leonas/Castilla y León 

151. Pago DE LOS CAPELLANES Roble 2012 Ribera del Duero D.O.     29 € 

Tinto Fino (Tempranillo) 80%, Cabernet Sauvignon 10% , Merlot 10% 

Pusę metų statinėse brandintas vynas pasižymi intensyvia trešnių spalva, miško uogų, gėlių ir vanilės aromatais ir puikiai tiks su mėsos troškiniais, makaronų patiekalais 

su mėsos padažu, vidutinio brandumo sūriais. 
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ORGANINIS VYNAS 

152. Dominio del Soto Crianza 2014 Sotillo de la Ribeira D.O.       35 € 

Tempranillo 

Intensyvus, koncentruotas ir sodrus (net alk. 16 proc.) organinis vynas iš beveik kilomtero aukštyje virš jūros lygio išsidėsčiusių centrinės Ispanijos vynuogynų, 

kultivuojamų tik natūraliomis, biologinėmis priemonėmis. Aromatų puokštėje sumišę raudonos prinokusios uogos – trešnės, vyšnios, papildytos kavos, vanilės 

niuansais. Puikiai dera su ant grotelių keptos raudonos mėsos patiekalais.  

 

Portugalija/Portugaly 

153. M. Chapoutier Eleveira 2013  Douro D.O.C.      19 € 

Touriga Nacional 

Šis vyno ūkis priklauso prancūzui Michel Chapoutier - vienam žymiausių pasaulio vyndarių, kuris garsėja ne tik savo profesionalumu bei biodinamine vyninkyste, bet ir 

begaline aistra gastronomijai ir vynui, tad Portugalijos projektas leidžia mums mėgautis šiuo puikiu raudonuoju vynu, atspindinčiu vietinę vyndarystę. Vynas brandintas 

statinėse apie du metus. Burnoje – itin kompleksiškas, taninai – švelnūs ir minkšti, skonyje juntamos raudonos uogos, poskonyje – itin subtilus minerališkumas. Aromatų 

puokštė įspūdinga – raudonos prinokusios uogos, egzotiniai vaisiai, gėlių niuansai. Puikiai dera su raudonos mėsos patiekalais, sodriais troškiniais.  

  



 

 
62 

Austrija/Austria 

Maltos riterių ordino vynas 

Žemutinėje Austrijoje įsikūrusi vyninė Kommende Mailberg – seniausia Maltos ordino nuosavybė, pirmą kartą paminėta 1146 m. Šiandien Maltos ordino ženklu pažymėtas 

vynas Malteser Ritterorden gaminamas tik iš geriausių vynuogynų ir tik labai mažai kiekiais. Tad mes didžiuojamės Jums galėdami pasiūlyti jo paragauti:  

154. Malteser Ritterorden Sglossweingut Kommende Mailberg Zweigelt     27 € 

Zweigelt 

Gilios ir sodrios raudonos spalvos vynas maloniai kvepia mėlynėmis. Burnoje elegantiškas, juntamas prinokusių trešnių skonis. Pilno kūno ir puikiai integruoti taninai – 

tikras Zweigelt vynuogės charakteris. 

 

Vengrija/Hungary 

155. Tibor Gal Bikaver Selection "TITI" 2012 Eger        30 € 

Kekfrankos, Syrah, Cabernet Franc, Kadarka, Portugieser 

Vietiniai šį sodrų, purpurinį vyną vadina „jaučio krauju“. Pirmiausia vynuogių sultys atskirai fermentuojamos didelėse medinėse talpose, vėliau jau mišinys pusantrų metų 

laikomas ąžuolo statinėse. Aromatų puokštėje dominuoja vyšnios su paprikų ir juodųjų pipirų niuansais. Burnoje – dominuoja miško uogos, ilgame poskonyje  juntami ir 

Rytų kraštų prieskoniai. Rekomenduojame prie raudonos mėsos patiekalų, ypač keptų ant grotelių, pagardintų pipirais, mėsos troškinių, anties patiekalų. 

Gruzija/Georgia 

156. Pheasant's Tears Tavkveri Rose Kartli 2013       35 € 

Tavkveri 
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Šis autentiškas vynas fermentuotas ir brandintas molio ąsočiuose („kvevri“). Įkvėptas ir sužavėtas gruziniškos dvasios 2007 metais vyninę "Pheasant’s Tears" įkūrė 

amerikietis dailininkas Johnas Wurdemanas. Kadangi visi „Pheasant’s Tears“ vynai brandinami ąsočiuose, jie neturi ąžuolo statinės aromatų. Vyninės savininkas tai 

daro tikslingai, nes tiki, kad kokybiškoms vynuogėms nereikia ąžuolo pagalbos. 2009 metais būtent šioje vyninėje buvo sukurtas vynas iš retų vynuogių, kurių pasaulis 

neragavo beveik šimtą metų! „Mes atgaiviname pasaulio vyno gamybos paveldą, todėl tai darome labai atsakingai“, – pasakoja vyninės šeimininkas J.Wurdemanas. 

Vynas dvelkia gėlėmis. Burnoje juntamas spanguolių, kinrožių skonis. Rekomenduojame prie įvairaus maisto – nuo apskrudusio viščiuko iki Azijos virtuvės patiekalų.  

 

Graikija/Greece 

157. Kir-Yianni Ramnista Naoussa 2012 Macedonia      28 € 

Xinomavro 

Kir-Yianni vyninės istorija skaičiuojama nuo 1997 metų, kai vienas įtakingiausių Graikijos vyno pasaulio asmenybių, Yiannis Boutaris, atsiskyrė nuo žymiosios jo senelio 

1879 metais įkurtos Boutari Wine Group vyninės. Šiuo metu jo charizmatiškas sūnus, Stellios Boutaris, kuris yra penktos kartos vyndarys, vadovauja Kir-Yianni vyno 

ūkiui, kurio vynuogynai išsidėstė Vermio kalno šlaituose, 300-700 metrų aukštyje virš jūros lygio. Vynas brandinamas 18 mėn. 225 ir  500 litrų talpos prancūziško ir 

amerikietiško ąžuolo statinėse ir dar 6 mėn. butelyje. Vynas ryškiai dvelkia vyšniomis, rožių žiedlapiais, prieskoniais. Burnoje – puikaus balanso, sodrus ir 

gilus.Rekomenduojame prie raudonos mėsos, ypač laukinės paukštienos patiekalų. 

 

 

Izraelis/Israel 

KOŠERINIS VYNAS  
 

158. Teperberg Inspire Devotage Mevushal Judean Hills 2013  Izraelis      35 € 
 
Malbec, Marselan 
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Sodrus, išraiškingas, svarios tekstūros raudonasis vynas, pagamintas laikantis košerinio vyno gamybos reikalavimų. Primename, kad košerinį vyną gali gaminti tik tikintys, 
religingi žydai, jame negali būti jokių priedų. Laikomasi specialių vynuogių skynimo, presavimo, laikymo vyno rūsyje, išpilstymo ir kitų procesų reikalavimų. O terminas 
Mevushal reiškia, kad vynui atliktas žaibiškas, trumpalaikis pakaitinimas, todėl leidžiama šį vyną atkimšti, patiekti ir kitų  tautybių žmonėms, neprarandant košeriškumo.  
vynas gali būti pis Teperberg vyninė žinoma nuo 1870 m. ir yra šiandien bene labiausiai pripažinta Izraelio vyninė. Šis vienas geriausių Teperberg vynų išraiškingai kvepia 
vyšniomis, avietėmis, mėlynėmis, slyvomis. Rekomenduojame prie elnienos, jautienos patiekalų.   
 

Marokas/Marocco 

159. Larroque Beni M'tir Apellation 2011 Meknes      23 € 

Merlot, Syrah 

Rubino raudonumo, juodomis ir sodriomis raudonomis prisirpusiomis uogomis kvepiantis vynas iš Atlanto pakrantėje 600 m virš jūros lygio išsidėsčiusio Meknes regiono. 

Burnoje šis vynas itin švelnus, maloniai pipiriškas. Puikiai tinka prie raudonos mėsos patiekalų, brandintų sūrių. 
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Pietų Afrika/South Africa 

160. Sumaridge  EPITOME 2010 Hemel en Aarde Valley Walker Bay      45 € 
 
Pinotage, Syrah 
Šeimos vyninė netoli Keiptauno miesto priklauso vieni gražiausių ir geriausių Pietų Afrikos vynuogynų, išsidėsčiusių Atlanto vandenyno pakrantėje, kalnų šlaituose. 

Įspūdingas ir tarptautinį pripažinimą pelnęs Epitome vynas simbolizuoja ir atspindi Pietų Afriką – draugiškas maistui, malonus, išraiškingas, bet kartu ir tvirtos struktūros 

ir pilno kūno. Aromatų ir skonių puokštėje susipina laukinės slyvos, balti pipirai, rūkytos mėsos ir net drėgnos žemės niuansai. Rekomenduojame prie raudonos mėsos 

(ypač jautienos) patiekalų. 

JAV/USA 

161. Girard Winery old vine ZINFANDEL 2012 Napa Valley        75 € 

Zinfandel, Petite Syrah 

Išskirtinis Kalifornijos vynas vertinamas itin aukštais balais (Wine Spectator - 90) aromatų puokštėje demonstruoja aviečių ir vyšnių charakterį su kedro, rūkytos mėsos 

niuansais. Burnoje – vidutinio sunkumo, tvirtos struktūros, elegantiškas su dominuojančiu gervuogių ir aviečių skoniu, su odos niuansais, įtakotais amerikietiško ąžuolo 

statinių, kuriose vynas brandintas. Vynas laikytas ir vengriško ąžuolo statinėse – tai suteikia vynui pikantiško ir šildančio prieskoniškumo, minkšto vanilės sodrumo. 

Alkoholio kiekis – 15 proc. ilgaamžiškumo potencialas – iki 2022-2025 metų. Rekomenduojame prie raudonos mėsos, žvėrienos, laukinės paukštienos patiekalų. 
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Argentina 

162. Fabre Montmayou Malbec Gran Reserva 2012 Mendoza      50 € 

Malbec 

Gausiai tarptautiniais medaliais apdovanotas vynas pasižymi išraiškinga aromatų puokšte, kurioje dominuoja laukinės juodos prisirpusios uogos, šokoladas, mineralų 

niuansai. Burnoje – pilno kūno, tvirtos struktūros su švelniais taninais ir minkšta, riešutiška tekstūra. Rekomenduojame prie raudonos mėsos, ypač keptos ant grotelių, 

patiekalų, sūrių. 

 

Australija/Australia 

 

KOLEKCINIS MONTE PACIS VYNO RŪSIO VYNAS 

163. Henschke Keyneton Euphonium 2005, 2009 Barossa Eden Valley    105 € 

Shiraz (63 proc.), Cabernet Sauvignon (18 proc.), Merlot (10 proc.), Cabernet Franc (9 proc.) 

Išskirtinio vyndario tik išskirtiniais vynmečiais gaminamas išskirtinis vynas – šitaip būtų galimą apibūdinti šį puikų Pietų Australijos raudonąjį vyną. Sodrios raudonos 

spalvos, aromatų puokštėje susipynę gervuogių, juodųjų serbentų ir slyvų aromatai, papildyti anyžiaus, kedro ir vanilės niuansais. Burnoje – saldžios prisirpusios juodos 

uogos, šilkiniai taninai ir itin ilgas poskonis. Itin koncentruotas ir harmoningas, ilgaamžiškumo potencialas – iki 2025-2030 metų. 
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NATŪRALIAI SALDUS VYNAS/SWEET WINE 

Prancūzija/France 

164. Chartreuse de Château Coutet 2000 Sauternes A.C. (750 ml)     105 € 

Semillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle 

Sodrios šviesaus aukso spalvos vynas. Žibuoklių, medaus bei labai sodrus šviesiųjų razinų aromatas. Ne itin tirštas, lengvai geriamas vynas. Ąžuolo pojūtis išryškėja vėliau 

nei vaisių. Ilgai trunkantis tirštas poskonio pojūtis. Šis vynas puikiai dera su mėlynųjų pelėsių sūriu, kepenėlėmis, vaisių desertais. 

165. Château Simon Cuvee Exceptionelle 2009, 2011 Sauternes A.C. (750 ml)    65 € 

Semillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle 

Trečią šimtmetį gyvuojantis šeimos vyno ūkis garsėja puikiu ir itin aukštais balais vertinamu Soterno vynu. Ir ne veltui – artimiausias vyno ūkio kaimynas - Château d'Yquem, 

o žymus vyno vertintojas R.Parker vertina šį vyną 93 (2009 m.) ir 91 (2011 m.) balu. Kilmingojo puvinio (botryčio) paveiktų vynuogių sodrus, svarus ir elegantiškas vynas 

dvelkia šviežiais ir džiovintais egzotiniais vaisiais, o aromatų puokštėje išraiškingai susipynę persikai, abrikosai, citrinos, cukatos. Rekomenduojame šį vyną prie foie gras, 

taip pat nelabai saldžių kepinių, pvz. obuolių pyrago. 

Taip pat rekomenduojame pasinaudoti proga ir paragauti kolekcinio, išlaikyto šių namų ypatingų vynmečių (įvertintų virš 90 balų vyno): 

166. Château Simon Collection 1975, 1981 Sauternes A.C. (750 ml)     95 € 

167. Château Simon Cuvee Classique 2011 Sauternes A.C. (750 ml)     55 € 

Semillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle 

Tviskančio aukso spalvos, turtingas, sodrus ir kartu gaivus vynas, dvelkiantis egzotiniais ir džiovintais vaisiais, sumišusiais su vanilės, cinamono, mėtų užuominomis. 

Burnoje labai delikatus, svarų saldumą papildo maloni rūgštis. Ne veltui šį vyną 2010 m. savo karališkų vestuvių šventei pasirinko Švedijos princesė Viktorija! 2011 m. 

Sauterno vynas vertinamas net 93 balais. Rekomenduojame su minkštais sūriais, paštetais, nesaldžiais kepiniais.  

168. Château PEBAYLE du HAYOT 2002 Sauternes A.C. (500 ml)     45 € 
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Semillon (90 proc.), Sauvignon Blanc 

35 metų vynmedžiai auga Barzako miestelio apylinkėse, gausioje klinčių ir molio dirvoje. Vynuogės šiam vynui skintos rankomis 5 kartus per 2 savaites kruopščiai 

atrenkant tik sveikas ir sunokusias, kilmingojo puvinio (botryčio) paveiktas uogas. Elegantiškas, svarus ir sodrus vynas kvepia vaisių ledinukais ir skrudinta balta duona. 

Burnoje juntamas ne tik natūralus saldumas, bet ir maloniai integruota rūgštis. Šis vynas puikiai dera su mėlynųjų pelėsių sūriu, kepenėlėmis, vaisių desertais, nelabai 

saldžiais kepiniais. 

169. Château SÉGUR du CROS 2012 Loupiac A.C. (375 ml)     35 € 

Semillon (85 proc.), Sauvignon Blanc, Muscadelle 

Šiam natūraliai saldžiam, svariam, solidžiam ir ilgaamžiui vynui skinamos tik visai sunokusios ir sveikos vynuogės po vieną kekę ar net vieną  uogą, ir ne vieną kartą! 2012 

m. vynuogės buvo skinamos 4 kartus! Vynas metus brandintas ąžuolo statinėse. Tad vyndarys šiam vynui „duoda garantiją“ – 25-30 metų. Šiuo metu vyno aromatų 

puokštėje susipynę laimų, akacijų žiedų, apelsinų cukatų kvapai, burnoje – dominuoja geltonosios slyvos. Maloniai integruota rūgštis, vyno gyvybingumas ir 

kompleksiškumas puikiai dera su įvariais paštetais, foie gras, intensyviais mėlynojo pelėsio sūriais. Prancūzai mėgsta šį vyną derinti ir su mėsos patiekalais, pvz. kepta 

antimi, kiaulienos, vištienos patiekalais. 

170. Closerie de la Picardie „La Montagne“ 2007 Bonnezeaux A.C. (750 ml)    55 € 

Chenin Blanc 

Labai svarus, elegantiškai gaivus saldusis vynas iš botryčio - kilmingojo puvinio paveiktų Chenin Blanc uogų. Kvepia medumi, prinokusiais svarainiais, karamele. Rūgštis 

labai švelni, bet ir gaivi, „gyva“. Vyndarys Benoit Rocher šiam vynui „duoda“ dar 50 metų. Rekomenduojame prie foie gras, mėlynųjų pelėsių sūrių, kriaušių, migdolų 

desertų. 

171. Les Clos des Norus 2008 Bonnezeaux A.C. (750 ml)      45 € 

Chenin Blanc 

Kvapnus, svarus, sodrus, egzotiškais vaisiais, liepų žiedais ir akacijomis kvepiantis natūraliai saldus vynas. Rekomenduojame prie mėlynųjų pelėsių sūrių, desertų. 

172. Domaine De L'Ancienne Cure „ L'Abbaye“ 2009 Monbazillac A.C. (500 ml)    45 € 

Semillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle 
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Puikios kokybės saldųjį vyną, nenusileidžiantį kaimynui iš Bordo Sauternes, Monbazillac apeliacijoje Šventojo Martyno abatijos vienuoliai pradėjo daryti XI a. Domaine De 

L'Ancienne Cure –  puikiai vertinamas vyno ūkis visame pasaulyje. Kadangi 2003-iaisias metais buvo itin karšta vasara, uogos prinoko anksti, tad iki skynimo spėjo ir 

išdžiūti. Vyndarys Christian Roche didžiuojasi šiuo „passito“ stiliaus vynu – itin koncentruotu, sodriu, intensyvaus kvapo ir skonio, gaivios rūgšties vynu. 

173. Domaine de Montlong 2013 Monbazillac A.C. (750 ml)     25 € 

Semillon (70 proc.), Sauvignon Blanc, Muscadelle 

Puikios konsistencijos, svarus, natūraliai saldus vynas užlieja akacijų, persikų, abrikosų ir egzotinių vaisių aromatais. Puikiai integruota rūgštis, vos juntamas 

minerališkumas suteikia vynui galios „atlaikyti“ kepenėlių paštetus, intensyvaus skonio pelėsinius sūrius. 

174. Anne de Laweiss Gewurztraminer 2009 Sélection Grains Nobles Alsace A.C. (500 ml)   65 € 

Gewurztraminer  

Išskirtinai turtingas, galingas, ilgaamžis (tinkamas laikyti iki 50 metų) ir sodrus saldus vynas Sélections de Grains Nobles iš kruopščiai atrinktų botryčio - kilmingojo puvinio 

paveiktų, prinokusių vynuogių. Aromatų puokštėje iš pradžių pasitinka serbentai, vaisių ledinukai, vėliau – skrudinto ananaso, papajos, arbatos niuansai. Pabaigoje 

išryškėja prieskoniai ir apelsinai. Burnoje neįtikėtinai švelnus, maloniai juntama ir puikiai integruota rūgštimi su ilgai išliekančiu poskoniu. Skonyje iš pradžių juntami 

egzotiniai vaisiai, svarainiai ir abrikosai, vėliau - kriaušių uogienė, o poskonį užbaigia gėlių medaus, pušų sakų, mineralų niuansai. Vynas puikus aperityvas arba desertas, 

bei vienas - tiesiog pasimėgauti.  

175. Anne de Laweiss Gewurztraminer Vendanges Tardives 2009 (750 ml)    55 € 

Gewurztraminer  

Vėlyvojo skynimo vynuogių vynas Vendanges Tardives pasižymi sodria konsistencija, malonia tekstūra ir  išraiškinga aromatų puokšte, kurioje susipynę egzotiniai vaisiai, 

ličiai, cukatos. Šios kategorijos vynui taikomi griežti reikalavimai: vynuogės skinamos tik gerai prinokusios, dažniausiai spalio viduryje, griežtai draudžiama čaptalizacija, 

likutinis cukraus kiekis turi būti ne mažesnis kaip 243 g/l. Sodrus ir saldus vynas su puikiai integruota ir vos juntama rūgštimi puikiai dera ne tik su saldžiais kepiniais, bet 

ir kepenėlių paštetais, pelėsiniais minkštaisiais sūriais.  

176. Domaine Gentile Rappu Vin de Corse-Coteaux du Cap V.D.L. (750 ml)    35 € 

Muscat, Niellucciu, Malvoisie 
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Tokio stiliaus saldusis vynas daromas tik Korsikos salos šiaurinėje dalyje. Džiovintomis vyšniomis ir slyvomis kvepiantis svarus, klampus, riešutiškas ir tirštas vynas su labai 

švelnia rūgštimi puikiai tiks prie šokoladinių desertų. 

177. Domaine Gentile 2010 Muscat du Cap-Corse A.C. (750 ml)     35 € 

Muscat 

Šis vynas, palyginus su Rappu, labai lengvas ir neklampus. Tačiau kvapnumu vynas nenusileidžia – aromatų puokštėje tiesiog liejasi gėlės ir egzotiški vaisiai. O burnoje – 

labai malonus ir saldus (likutinio cukraus net 100g/l). Puikiai tiks prie Crème Brulle, pyragų. 

178. Boilley-Fremiot 2011 Côtes du Jura Vin de Paille A.C. (375 ml)     75 € 

Savagnin 

Tai – žymusis tik Juros apeliacijoje (Prancūzijos šiaurėje) gaminamas šiaudų vynas. Taip šis vynas vadinamas todėl, kad tradiciškai, nuskynus kiek įmanoma labiau 

prinokusias, kilmingojo puvinio Botrytis cinerea paveiktas uogas, jos keletą mėnesių džiūdavo dėžėse su šiaudais. Vėliau privalomas trijų metų brandinimas, iš jų 

mažiausiai 18 mėn. ąžuolo statinėse. Šiandien šiaudų vyno pagaminama itin mažai – praktiškai tesudaro 1 proc. Jura apeliacijos produkcijos. Vyno aromatų puokštėje 

išraiškingai skleidžiasi keptų obuolių, svarainių, medaus ir karamelės aromatai. Skonyje dominuoja obuolių, kriaušių niuansai, svarus saldumas su maloniai juntama 

rūgštimi. Rekomenduojame prie kepenėlių, ypač foie gras, intensyvių pelėsinių sūrių (netgi Roquefort), taip pat prie sunkesnių desertų – su riešutais, šokoladu. 
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Italija/Italy 

 

MONTE PACIS LOBYNAS – kamaldulių vienuolių vynas iš 1012m. įkurto vienuolyno MONACI CAMALDOLESI Toskanoje  

179. Borbotto Passito Toscana I.G.T. (500ml)      35 € 

Saldus, klampus ir aromatingas pernokusių Trebbiano ir Malvasia vynuogių vynas. Puikus derinys su ypatinguoju MONTE PACIS pyragu, iškeptu pagal tų pačių kamaldulių 

perduotą receptūrą. 

180. Brunelli Recioto 2009, 2012 della Valpolicella D.O.C Classico (500ml)    25 € 

Corvina Veronese, Rondinela, Molinara 

Nuo antikos laikų išlikęs vyndarystės metodas iš kruopščiai atrinktų, vėliau tris mėnesius džiovintų, išspaustų ir beveik metus trukusio brandinimo statinėse leidžia mums 

mėgautis šiuo itin puikiu saldžiuoju raudonuoju  

vynu. Sodri spalva, sumišę labai malonūs skirtingi aromatai: prisirpusios vyšnios, slyvos, razinos, saldūs prieskoniai, karamelė, tabakas, našlaitės. Burnoje svarus, pilno 

kūno, vaisiškas, bet kartu ir elegantiškas. Rekomenduojame prie braškių, žemuogių, šokolado ar mėlynųjų pelėsių sūrių. 

181. Resol Passito 2009 Garganega I.G.T (500ml)      25 € 

Garganega 

Desertinis vynas, kilęs iš Romeo ir Džiuljetos istorijos veiksmo vietos - Veronos apylinkių. Vynas kvepia medumi, skrudintais, migdolais ir svarainiais. Labai svarus ir 

koncentruotas.  
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182. Villa Matilde Eleusi 2007 Passito Rocca Monfina I.G.T. Campania (375 ml)    25 € 

Falanghina 

Šis gintaro spalvos saldusis vynas iš Antikinės Italijos pasižymi itin intensyvia vanilės, abrikosų ir kitų prinokusių vaisių aromatais sumišusiais su rožių ir erškėtrožių 

aromatais. Burnoje – tiesiog šilko švelnumas, delikati ir švelni rūgštis, malonus cukatų ir medaus skonis. 

183. Sole di Surrau Passito di Vermentino I.G.T. Sardinija (375 ml)     35 € 

Vermentino 

Nuskintos prinokusios Vermentino vynuogės mėnesį džiovinamos ir tik tada spaudžiamos. Vynas labai koncentruotas, sodrus,  galima sakyti “prisirpęs”. Aromatų 

puokštėje skleidžiasi gėlių ir medaus aromatai, burnoje rūgštis glotni ir maloni. 

184. Giuseppe Gabbas Avra 2007 Rosso di Barbagia I.G.T. dolce Sardinija    45 € 

Cabernet Sauvignon, Cannonau 

Šis unikalus vynas skirtas ne tik mėgautis, bet ir medituoti. Vynas elegantiškai saldus, santūriai kvepia džiovintomis uogomis bei riešutais, rūgštis labai subtiliai integruota.  

 

Ispanija/Spain 

185. Buil Pleret Negre Dolc 2004 Priorat D.O.Q. (500 ml)     45 € 

Cabernet Sauvignon, Grenache, Carignan 

Šiam vynui uogos skintos tik rankomis net gruodžio mėnesį! Vynas daugiau nei metus brandintas prancūziško ąžuolo statinėse. Itin elegantiškas raudonasis saldusis 

vynas kvepia slyvų uogiene, razinomis. Burnoje maloniai saldus su švelnia rūgštimi, raudonųjų uogų marmelado pojūtis. Derinys su brandintu ožkos pieno sūriu – tikra 

palaima, ypač tiems, kurie nemėgsta tradicinių saldumynų. 
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Vokietija/Germany 

 

KOLEKCINIS MONTE PACIS VYNO RŪSIO VYNAS 

186. Barth Eiswein Oestricher Lenchen Riesling  2010 QbA Rheingau (375 ml)    95 € 

Riesling 

Vynuogės šiam didingam ledo vynui buvo nuskintos 2010 m. gruodžio 2 d. 6 val ryto, kai lauko temperatūra nukrito iki 7,5 laipsnių šalčio. ledo vyno oechsles turi būti ne 

mažiau kaip 110-128° Oe. (likutinio cukraus kiekio vyne matavimo vienetas oechsles). Tuo tarpu šiame vyne yra net 147° Oe! Įspūdingai svarus, didelis ilgaamžiškumo 

potencialas, saldžių vaisių aromatų puokštė, puikiai integruota rūgštis – vynas itin koncentruotas ir elegantiškas. 

187. Dr. Bürklin Wolf Ruppertsberger Gaisbohl Riesling „R“ Auslese Pfalz 1997 (750 ml)   105 € 

Riesling 

Šis Riesling vynas gamintas iš rankomis skinto ir papildomai rūšiuoto persirpusių uogų derliaus. Persirpusias uogas dalinai vytinęs kilnusis pelėsis vynui suteikia kvapo ir 

skonio sudėtingumo bei elegantiško saldumo. 

188. BARTH Auslese Riesling Hallgarten Schönhell 2009 QbA Rheingau (750 ml)    35 € 

Riesling 

Iš pernokusių ir tik rankomis skintų vynuogių sodrus, svarus ananasais ir rožėmis kvepiantis vynas puikiai tiks prie paukštienos kepenėlių, minkštų sūrių ar kreminių 

desertų. 
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Austrija/Austria 

189. Weinlaubenhof Kracher Cuvee Auslese  Burgenland 2016 (375 ml)    35 € 

Chardonnay, Welschriesling 

Kracher vyninė Austrijoje įsikūrusi šalia Neusiedl ežero. Tai viena iš nedaugelio vietų pasaulyje, kurioje praktiškai kiekvienais metais įmanoma užauginti ir nuimti tinkamą 

kilniojo puvinio paveiktą derlių bei gaminti saldžius vynus. Būtent saldūs Kracher vynai pelnė pasaulinį pripažinimą ir įvairius titulus, pats gamintojas penkiskart pripažintas 

metų vyndariu, o vienas žymiausių vyno kritikas Robertas Parkeris vertina Kracher vynus aukščiausiais balais (vienintelis Austrijos vyninės vynas įvertintas 100 balų!). 

Kracher vynas pasižymi harmonija, kadangi saldumą atsveria ir subalansuoja gaivi rūgštis, o patys kompleksiškiausi vynai yra išskirtinai ilgaamžiai ir tampa kolekcionavimo 

objektu.Vynas pasižymi prabanga, sodrumu bei puikiu saldumo ir rūgšties balansu, yra puikiai vertinamas tarptautinėje rinkoje. 6 mėnesius laikytas nerūdijančio plieno 

talpose. Stiprus svarainių, medaus, geltonųjų razinų, cikruotų citrinos žievelių aromatas. Burnoje - saldus, gaivios rūgšties, lengvas, intensyvaus medaus, citrusų skonio 

ir apelsinų poskonio vynas. Rekomenduojame prie paukštienos kepenėlių, azijietiškos virtuvės, nelabai kietų sūrių bei desertui. 

Vengrija/Hungary 

Tokajaus regionas nėra didžiausias Vengrijos vyno regionas, tačiau jame gaminami vynai išties žinomi visame pasaulyje. „Tokaji Aszu“ – garsiausias saldus vengriškas 

vynas. Jį įvertino dar Liudvikas XIV, kai 1703 m. gavęs dovanų butelį vyno iš Transilvanijos princo pareiškė, kad „Tokaji“ – tai karalių vynas ir vynų karalius.  

190. St. Stephan'S Crown Tokaji 5 puttonyos Aszu 2007 (500 ml)       45 € 

Furmint, Harslevelu 

Auksinio gintaro spalvos, kremiškas, turtingas ir svarus vynas iš pradžių užlieja figų, apelsinų žievelės, cinamono, vėliau – džiovintų abrikosų, razinų, lauko gėlių, akacijų 

medaus mėtų aromatais. Burnoje – maloniai ir glotniai saldus (130g/l likutinio cukraus), su vos juntama rūgštimi. Skonyje dominuoja obuoliai ir cinamonas, o ilgame 

poskonyje – greipfrutų tonai. Rekomenduojame prie vaisių, kreminių desertų, minkštų desertų. 
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191. Tokaji 6 puttonyos Aszu 2000 (500 ml)      55 € 

Furmint 

Gili ir sodri aukso spalva, tirštas ir malonus burnoje, kvepiantis gėlėmis, itin maloniai saldus (net 150g/l likutinio cukraus), dvejus metus brandintas statinėse. Didingą saldų 

vyną papildo puikiai subalansuota švelni ir švari rūgštis.  

Kitos šalys/Other countries 

192. Kozlovič Muškat Kontrolirano podrijetlo 2008 zapadna Istria Kroatija (500 ml)    20 € 

Muškat Momjanski 

Itin kvapnus: akacijos, citrusiniai vaisiai, svarainiai. Burnoje išlieka lengvas ir gaivus. Puikiai tinkamas popietei prie vaisių ar ledų. 

193. Magnotta Winery Vidal Ice Wine Limited Edition VQA 2005 Ontario  Kanada (375ml)   85 € 

Vidal 

Vienos labaiusiai žinomų Kanados vyninių Magnotta vynmedžiai auga visai netoli nuo Niagaros krioklio. Ledo vyną pavyksta kaip  ir Europoje  padaryti ne kiekvienais 

metais – reikia sauso rudens ir ankstyvų šalčių. Šis svarus ir sodrus (alk. 10 proc.) ledo vynas kvepia ananasais, mango, abrikosais, medumi ir gvazdikėliais. 

194. Jackson-Triggs Estate Vidal Ice Wine Limited Edition VQA 2013 Ontario Kanada (375ml)    85 € 

Vidal 

Tai – daugiausiai tarptautinių apdovanojimų pelniusi Kanados vyninė. Itin išraiškingoje aromatų puokštėje dominuoja egzotiniai vaisiai: papajos, mango, abrikosai, medus. 

Itin sodrus ir išraiškingas pojūtis burnoje - tiesiog šilko švelnumas, delikati ir švelni rūgštis, malonus cukatų ir medaus skonis. Didelis ilgaamžiskumo potencialas. 

Rekomenduojame prie desertų, minkštų intensyvių pelėsinių sūrių. 
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PASTIPRINTAS VYNAS/FORTIFIED WINE 

Pastiprintas saldus vynas gaminamas įpilant stipraus alkoholio (dažniausiai brendžio) dar nepasibaigus fermentacijai arba iš karto po jos. Taip sustabdomas rūgimo 

procesas visam sultyse esančiam cukrui nevirtus alkoholiu. Šią technologiją XIII a. iš arabų perėmė prancūzai. Tačiau procesą sugebėta paaiškinti tik sužinojus, kad cukraus 

alkoholiu virsmo kaltininkės mielės žūsta esant 14% alkoholio koncentracijai. Prancūzijoje pagal tokią technologiją padarytas vynas vadinamas vins doux naturels (V.D.N.s) 

– natūraliai saldus vynas. 90% jų pagaminama Rusiljone (Roussillon). Šiame vyne alkoholio yra 16 - 18.5%. Gaminamas ir raudonasis, ir baltasis tokio pobūdžio vynas. 

Portugalija garsėja Portu, Madeira, Ispanija – Cheresu ir Šeriu, Italija – Marsala, Vino Liquorosso. 

Prancūzija/France 

 

KOLEKCINIS MONTE PACIS VYNO RŪSIO VYNAS 

195. Hors d'Age Ambre 1969 Rivesalties A.C. (750 ml)      85 € 

Grenache Blanc, Macabeo 

Tiems, kam virš 30… Jei rimčiau – šios vyninės istorija siekia net 1238 m., kai gimė Arnaud de Villeneuve. Šis itin išsilavinęs žmogus mokėjo net šešias kalbas, buvo 

asmeninis Aragono karaliaus gydytojas ir itin domėjosi ne tik medicina, bet ir menu, teologija ir gastronomija. Saldaus vyno pasaulyje Arnaud de Villeneuve laikomas tokia 

figūra kaip Dom Perignon šampano istorijoje.  

Hors d'Age reiškia, kad vynas brandintas ąžuolo statinėje net penkerius metus, o Ambre reiškia, kad vynas yra rusvos spalvos ir oksidacinio stiliaus. Šis vynas kvepia 

karamele, kava, džiovintais vaisiais. Burnoje svarus, švelnus, dominuoja cukatų charakteris. 
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196. Cave de Vignerons de Caractère Muscat 2011 Beaume de Venise A.C. (750 ml)    30 € 

Muscat de Frontignan 

Beveik 2 tūkstančius metus šis regionas garsėja savo Vin Doux Naturel saldžiuoju vynu, išpilstytu į tik šiam vynui būdingą butelį. Vynas išraiškingai dvelkia tropiniais vaisiais, 

rožėmis, apelsinų žiedais, o burnoje juntamas medus, džiovinti abrikosai, razinos. Prancūzai mėgsta šį vyną ragauti aperityvui arba po vakarienės, kai norisi ko nors gaiviai 

saldaus. Įdomus derinys su vaisių salotomis.  

197. Cave de Vignerons de Beaumes de Venise Muscat Carte d' Or 2014 Muscat Beaumes de Venise A.C. (750 ml) 35 € 

Muscat a Petite Grains 

Šis Provanso šlaituose auginamų Muscat a Petite Grains  vynuogių Vin Doux Naturel vynas pasižymi itin ryškia aromatų puokšte. Joje dominuoja laukų gėlės, Provanso 

rožės, tropiniai vaisiai. Burnoje – itin svarus ir sodrus (likutinio cukraus net 122 g/l), su maloniai integruota rūgštimi ir ilgu citrinų žievelių poskoniu. Rekomenduojame su 

vaisių salotomis, šerbetais, kepenėlių paštetais, ypač foie gras.  

198. La Cave Tambour Dore Doux Banuyls A.C. (750 ml)      45 € 

Grenache Blanc, Muscat 

Banuyls – piečiausia Prancūzijos apeliacija, vynuogynai yra tiesiogine žodžio prasme per akmens mėtį nuo Ispanijos. Klimatas karštas, vynuogės prinoksta itin greitai. 

Derlius itin mažas, vynuogės auginamos skardinguose juodojo skalūno šlaituose ir skinamos, žinoma, tik rankomis. Šis vynas oranžinės spalvos, itin svarus, sodrus ir 

švelnus, du metus brandintas ąžuolinėse statinėse. Kvepia cukatomis, svarainiais ir gėlėmis. 

199. La Cave Tambour Tradition Vin Doux Naturel Banuyls A.C. (750 ml)    45 € 

Grenache, Carignan 

Tai itin tirštas, tamsiai rudos spalvos, sodrus ir tvirtas, vyšniomis ir šokoladu kvepiantis, švelnios, bet tvirtos rūgšties, šešis metus ąžuolinėse statinėse brandintas 

pastiprintas saldusis vynas (alk. 18 proc.). Bunoje – itin šokoladiškas ir vaisiškas, tiems, kas mėgsta gerą brandintą švelnų Portą – šis vynas taip pat patiks. 

 

KOLEKCINIS MONTE PACIS VYNO RŪSIO VYNAS 
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200. Hors d'Age Vin Doux Naturel 1985 Rivesalties A.C. (750 ml)     75 € 

Grenache 

Oranžinė spalva, kvepia džiovintais obuoliais, intensyvus, pilno kūno, itin svarus ir sodrus saldusis vynas su puikiai integruota rūgštimi. 

201. Domaine Beau Mistral Vin Doux Naturel Rouge Rasteau A.C. (750 ml)    25 € 

Grenache 

Oranžinės spalvos, kvepiantis džiovintais vaisiais, svarus, sodrus ir tirštas pastiprintas saldusis vynas (alk. 16,5 proc.). Šį vyną galima pavadinti net šiurkščiu ir turinčiu 

jėgos, burnoje dominuoja gan stiprus džiovintų abrikosų skonis.  

202. Domaine Beau Mistral Vin Doux Naturel Dore Rasteau A.C. (750 ml)    25 € 

Grenache Blanc 

Tamsiai rudos spalvos, šokoladiškas, prieskoniškas, sodrus ir tirštas pastiprintas saldusis vynas (alk. 16,5 proc.). 

203. ROC du Gouverner Tuile Vin Doux Naturel Grenat Rivesalties A.C. (750 ml)    20 € 

Grenache 

Tuile reiškia oksiduotą raudonojo vyno stilių. Toks vynas brandinamas ne statinėse, o dideliuose stikliniuose buteliuose ir laikomi jie ne rūsyje, bet priešingai – lauke, kur 

karšta ir šviečia saulė. Kvepia džiovintomis slyvomis, vyšnių kompotu, prieskoniais. Itin svarus ir klampus, „šokoladiškas“, tamsios rubino spalvos. Puikiai tinka prie 

šokoladinių desertų arba prie vytintos mėsytės. 
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Kitos šalys/Other countries 

204. Bianchi Marsala Vergine Riserva D.O.C. V.L.Q.P.R.D. 20 anni Sicilia Italija    55 € 

Catarrato, Grillo 

Tikra klasikinė Marsala 20 metų brandinta statinėse – sodri, intensyvi, sausa, eterinė – tiesiog skirta meditacijai... arba prie sodrių brandintų sūrių. 

205. Sammeo Vino Liquorosso Italija (750 ml; alk. 17 % tūrio)     20 € 

Zibibbo, Trebbiano, Malvasia 

Gintaro spalvos, gėlėmis, muskatu ir vanile kvepiantis svarus desertinis vynas puikiai tinkantis prie įvairių biskvitinių desertų ar tiesiog svajojant gurkšnoti. 

MONTE PACIS LOBYNAS – Šv. Mišių vynas  

 

206. Ispanijos katalikų bažnyčios sertifikuotas Šv. Mišių vynas "Vin de Messe" Ispanija (750 ml; alk. 17 % tūrio) 25 € 

Moscatel 
Pristatome Jums natūraliai saldų, klampų, sodrų ir labai aromatingą vyną, pagamintą iš Pietų Ispanijos saulėje ir karštyje sunokusių Moscatel vynuogių. Ispanijos katalikų bažnyčios išduotas 

sertifikatas liudija, kad šis vynas ypatingas – jis vartojamas ir Šv. Mišių metu. 

 

KOLEKCINIS MONTE PACIS VYNO RŪSIO VYNAS 

207. La Sacristia de Romate V.O.R.S. Very Old Rare Sherry Ispanija (500 ml)    55 € 

Pedro Ximénez 

Daugiau nei 35 metus brandintas, svarus (alk. 17 proc.), tamsios ir gilios spalvos, intensyvus ir kartu elegantiškas šeris. Saldžiai kvepia vynuogėmis, šokoladu, oda. Svarus 

ir glotniai saldus. Burną užlieja svarus klampumas ir juodojo šokolado ir slyvų poskonis. Rekomenduojame prie desertų, ledų ar sūrių. 
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208. ROMATE Pedro Ximénez Cardenal Cisneros Ispanija (750 ml)     50 € 

Pedro Ximénez 

Sodrus (alk. 18 proc.), klampus ir saldus, net 15 metų statinėse brandintas šeris iš Pedro Ximénez vynuogių, pavadintas žymaus pranciškonų vienuolio, kardinolo Giménez 

de Cisneros garbei.  

209. Quinta da Romaneira Vintage 2000 Portugalija (750 ml)     60 € 

Tinta Barroca, Tinta Roriz, Touriga Francesa 

“Jis turėtų lyg ugnis šildyti skrandį… jis turėtų deginti kaip parakas… turėtų būti rašalo juodumo… jis turėtų būti saldus kaip Brazilijos cukrus ir kvepėti kaip Indijos 

prieskoniai” (1754 m. Porto pirklių asociacija). 

Tiesiog puikūs metai puikiam portui padaryti. Aromatų puokštė solidi: saldžios ir sultingos vyšnios, slyvos, su prieskonių, balzamiko, šokolado niuansais. Burnoje itin 

sodrus, pilno kūno ir koncentruotas, turtingas ir energingas. Už porto saldumo puikiai „pasislėpę“ taninai ir švelni rūgštis. Alkholis puikiai integruotas porto 

kompleksiškume ir prinokusių slyvų, prieskonių ir vanilės skonyje. 

210. MADEIRA JUSTINO’S Colheita 1996, 1997 Portugalija (750ml)     65 € 

Tinta Negra 

Sodri (alk. 19 proc.), vienos vynuogės madeira ir solidaus amžiaus demonstruoja  ryškią aromatų ir skonių koncentraciją bei eleganciją: aromatų puokštėje susipynę 

vanilės, riešutų, aromatai, o turtingame skonyje juntami karamelizuoti obuoliai, saldymedis, tabakas, kava, su švelniu ir ilgu minerališku, pikantišku jūrų druskų, rūkytos 

arbatos poskoniu. 


