Komentowane degustacje win

Degustacja komentowana to wyjątkowa atrakcja
stanowiąca urozmaicenie kolacji firmowej czy
prywatnego spotkania w restauracji Zoni.
Propozycja jest kierowana zarówno dla znawców
i koneserów jak i dla osób dopiero poznających
smaki i aromaty świata win.
Czas trwania: przy stoliku w restauracji,
podczas trwania kolacji lub przed kolacją,
ok. 35 – 45 minut.
Liczba Gości: grupa 10 – 15 osób
Istnieje możliwość przeprowadzenia
degustacji dla większych grup.
Goście pod okiem naszego sommeliera Tarasa
Liakhnovskyi’ego poznają charakterystyczne
cechy i smaki poszczególnych win z zakresu
tematu wybranej degustacji. Dowiaduja się
wielu ciekawostek oraz wspólnie omawiają
swoje obserwacje i wrażenia.

Selekcja win

Zoni zdobyła dwa międzynarodowe wyróżnienia za
swoją wyjątkową selekcję win. Wine Spectator,
jeden z najważniejszych na świecie magazynów
winiarskich, przyznał Zoni tytuł Award of
Excellence 2020 i umieścił na liście restauracji
z najlepszą selekcją win. Nagrodę przyznano
wyselekcjonowanej karcie oraz odpowiedzialnemu
za jej skomponowanie head sommelierowi Tarasowi
Liakhnovskyi’emu. Selekcję win wyróżnił także
przewodnik Star Wine List, rekomendujący
najlepsze winne restauracje i wine bary na
świecie.

Wina naturalne

Wina biodynamiczne, pomarańczowe, często nazywane
hipsterskmi robią się coraz bardziej popularne
wśród konsumentów i coraz częściej je można
spotkać w kartach win restauracji. W Zoni, wina
w tym stylu stanowią sporą część selekcji a więc
z chęcią opowiemy Państwu czym są. W selekcji
mamy przekrój ciekawostek z całego globu –
Austria, Grecja, RPA, Włochy oraz Argentyna.
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Fuchs Und Hase Pet Nat / Austria
Tringle Wines Salvo / Argentyna
Paolo Vodopiviec / Włochy
Johan Mayer Wines / RPA
Ligas XI-RO / Grecja

75 ml. / porcja
Cena 110 zł. / osoba

Selekcja win musujących

Pokazujemy różnorodność styli oraz zależność
efektu końcowego od sposobu produkcji oraz wpływ
terroir otaczającego winorośl. Zaczynamy Prosecco
i kończymy królem królów – Champagne.
Prosecco Bartolomiol Prior
Pet Nat Dwór Sanna
Cava Rimarts Rosae Reserva
Dwór Sanna Johanniter musujące
Champagne Perrier Jouet Grand Brut
75 ml. / porcja
Cena - 105 złotych / osoba
Riesling

Pod czas degustacji spróbują państwo 4 wina ze
szczepu Riesling, z czterech regionów winiarskich
Niemiec, w 4 różnych perspektywach smakowych.
Markus Molitor Haus Klosterberg / Mosel
Rudolf May / Franken
Frank John Buntsandstein / Pfalz
Leitz Spätlese Magdalenekreutz /Rheinghau
75 ml. / porcja
Cena

95 zł / osoba

Sauvignon blanc

Najmodniejsze wino tego lata. Najbardziej
znanym wśród gości jest ten z Nowej Zelandii –
bezbłędnie gasi pragnienie, czaruje swoją
cytrusową rześkością oraz świeżością.
Różnorodność stylów wina z tego szczepu jest
zmienna w zależności odwielu czynników. Pragniemy
przedstawić Państwu kilka odmiennych, rzadko
spotykanych oblicz tego szczepu. Wśród selekcji
przedstawimy Państwu wina z Nowej Zelandii, Włoch
Francji oraz Chorwacji.
Greywacke New Zealand / Marlborough
Domaine Girault, Cuvée Delice France / Sancerre
Bindella, Gemella Italy / Toscana
Roxanich, Mirna Croatia / Istria
The Hermit Rum, New Zealand / Canterbury
75 ml. / porcja
Cena 105 zł / osoba

Zachęcamy do udziału w degustacjach komentowanych win w restauracji Zoni
Degustacje mogą być prowadzone także w języku angielskim.
W celu dokonania rezerwacji lub pozyskania większej ilości informacji
zapraszamy do kontaktu: restauracja@zoni.today
Tel. : 889 060 811 lub 22 355 30 01

