SPARKLING WINE

Wines List

GUISTI PROSECCO EXTRA DRY MILLESIMATO / Italian

1,500 Baht

Bubbles: rightly evanescent, with a fine and persistent perlage. Colour: pale straw yellow with greenish
highlights. Aroma: intense, fruity with rich scent of Golden apple and lemon. It has pronounced aroma
of wisteria in bloom and acacia flowers.

ไวน์มีความหอมสดชื่นของผลไม้ตระกูลแอปเปิ้ล เลม่อน และ ดอกไม้

RED WINE
CASAS PATRONALES ‘MAUCHO’ PINOT NOIR / Chile

1,700 Baht

Intense notes of petals, strawberries and ripe red fruit predominate in the bouquet. Light- to mediumbodied, it unveils gentle floral notes and a touch of ripe fruit in the finish.

ไวน์มีสีแดงทับทิม ให้ความสมดุลดีเยี่ยม และยังมีรสสัมผัสของผลไม้ที่หลากหลาย
CASAS PATRONALES ‘RESERVA PRIVADA’ CABERNET SAUVIGNON / Chile
A Lovely intense ruby red color, this wines has complex aroma and sweet and fresh notes. Notes of black
pepper, prunes and soft vanilla create a long and lingering finish.

1,700 Baht

ไวน์มีกลิ่นหอมหวานและสด ที่ซับซ้อน ให้ความรู้สึกอ่อนนุ่มต่อเพดานปากและให้กลิ่นของพริกไทยดา พรุนและวานิลลา ช่วงจบยาว
CASAS PATRONALES ‘RESERVA PRIVADA’ CARMENERE / Chile
The wine has a velvety palate with sweet silku tannins,black pepper and tobacco as well as dominat
notes of ripe black cherries and smooth hints of toast, which make for a fresh, persistent finish.

1,700 Baht

ไวน์ให้ความรู้สึกนุ่มคล้ายผ้ากามหยี่ในปากพร้อมความฝาดเล็กน้อย บวกกับรสของพริกไทยดา และรสชาติของผลเชอรี่ดาที่โดดเด่น
BODEGAS TORREMORON TILDE ROBLE (TEMPANILLO) / Spain

2,000 Baht

Elaborado con uvas de la variedad Tempranilo, procedentes de vinedos del entorno de la Cuesta
Manvirgo,que marcan las caracteristicas de un vino con personalidad. Ha permaneciodo 6 meses en
barrica. Conservar y servir entre 14-16 C

ไวน์มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีรสชาติที่โดดเด่นไม่ซ้าใคร ดื่มง่าย มีกลิ่นที่ซับซ้อนน่าค้นหา
CHATEAU GIGAULT BLAYE – COTES DE BORDEAUX / French
The wine is dark garnet with strong notes of smoke and cassis with an herbal quality. It’s a full bodied
and big wine with a plush, long finish. This is definitely in the more “modern” style of Bordeaux.

2,000 Baht

ไวน์แดงสีเข้ม ให้กลิ่นหอมของลูกเกด ควันไฟ และสมุนไพร โครงเนื้อแน่น ช่วงจบยาว
CHATEAU LES MARECHAUX – COTES DE BORDEAUX / French
A delicious, complex, moderately, intense bouquet of plum, black cherries and currants is followed by
a wine with soft tannins, medium body, goo ripeness and a succulent seductive style.

2,500 Baht

เป็นไวน์ที่มีความอร่อย นุ่มลึก และมีรสจัดจ้านของพลัม เชอร์รี่ดา และแบล็คเคอแล้นท์ โดยมีรสฝาดอ่อนๆ มีบอดี้ปานกลาง
LAYER CAKE PRIMITIVO / Italy

2,000 Baht

The most rustic of these three wines, with lots of pepper, roasted herbs, meat juices, charcoal, and
scorched earth, this spicy wine has an inky ruby/purple color and lots of body. This is a wild,
adventuresome wine that should drink nicely for several years. Bring on the pizza!

ไวน์สีทับทิมอมม่วง ให้กลิ่นหอมของสมุนไพร มีรสสัมผัสที่สมดุล และลงตัว
LAYER CAKE CABERNET SAUVIGNON - CALIFORNIA / America

2,000 Baht

This wine offers generous aromas of ripe Bing cherries, blackberry, candied violets, cedar, and tobacco,
plus hints of minerals and graphite. This is a very lush, soft, complex wine that coats the palate and
spreads out on the long, lingering finish.

ไวน์โครงเนื้อแน่น ละเอียด ให้กลิ่นหอมที่หลากหลาย รสชาติเข้มข้น ขณะดื่มให้กลิ่นของผล เบอร์รี่สุก ช็อกโกแลต และ กาแฟ

