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Wine list & Drinks

ЛЕГЕНДА:
- златен медал от международния конкурс за вино Мундус

Вини,

провеждащ се ежегодно в Германия

- сребърен медал от международния конкурс за вино Мундус Вини,
провеждащ се ежегодно в Германия

- златен медал от международното състезание Vinalies International,
провеждащо се в Париж

Скъпи гости,
Добре дошли в ресторант „Midalidare Vintage“.
Хубавото вино и добрата храна от векове вървят ръка за ръка, водещи към
едно изискано кулинарно преживяване за сетивата.
Философията на избата ни е да произвеждаме вина в малки серии със силно
изразен характер. За тях ползваме традиционни класически сортове от
собствени масиви, като технологията е съобразена със съвременните
разбирания за екологичен продукт.
Всички вина в Midalidare Estate са без добавени консерванти, оцветители и
захари. Единственото, което сме добавили е „щипка любов“.
За ценителите на вината от висок клас, носители на престижни
международни отличия, нашия енолог е подбрал селекция от вина, които
препоръчва специално за Вас.

- сребърен медал от международното състезание Vinalie International,
провеждащо се в Париж

- сребърен медал от най-престижния винен конкурс Decanter World
Wine Awards, провеждащ се в Англия

- бронзов медал от най-престижният винен конкурс Decanter World
Wine Awards, провеждащ се в Англия
- Grand International Wine Award MUNDUS VINI 2016 – Best of Show
Bulgaria Red

Вина препоръчани от eнолога на Мидалидаре
Midalidare Mogilovo Village

0.75 l / 24,00 лв.

Cabernet Sauvignon & Merlot & Petit Verdot
(Цвят: наситен пурпурно-червен; Аромат: зрели червени плодове, дъб;
Вкус: сушени плодове, шоколад, кожа и ванилия)

Midalidare Pinot Gris

0.75 l / 21,50 лв.

(Цвят: Наситено жълто-зелен; Аромат: бели цветя, тревни
нотки и характерен аромат на дюля; Вкус: дюля и тропически плодове)

Midalidare Chardonnay Calista

0.75 l / 37,80 лв.

(Цвят: искрящ, лимонено-жълт цвят; Аромат: зрели тропически
плодове, масло, ванилия, какао и дим; Вкус: дъб, с нотки на масло и сметана)

Лимитирана серия вина
Midalidare work label Malbec & Syrah

0.75 l / 38,50 лв.

(Цвят: тъмночервен с виолетови нюанси; Аромат: черни череши и
боровинки, ванилия, пипер и дим; Вкус: касис, боровинки, с нотки на
тъмен шоколад, ванилия и подправки)

Midalidare work label Cabernet Franc & Merlot

0.75 l / 38,50 лв.

(Цвят: тъмно рубинен с виолетови оттенъци; Аромат: кутия за
пури и кедър, ядки (зелен орех), каперси, зелена чушка; Вкус: шоколад)

Midalidare Syrah Winemaker’s choice

0.75 l / 55,00 лв.

(Цвят: рубинено-червено с пурпурни оттенъци; Аромат: зрели
червени и черни плодове, черен пипер, пушек и виолетки; Вкус: опушено
месо и пипер)

Midalidare Reserve

0.75 l / 110,00 лв.

Merlot & Syrah & Cabernet Sauvignon & Petit Verdot
(Цвят: червен цвят; Аромат: зрял червен плод, череша, черни горски
плодове, сурово какао, сладък пипер, ванилия, сурово-пушено месо;
Вкус: Стопени, кадифени танини, перфектна киселинност и мощ)

Midalidare Viognier

0.75 l / 29,70 лв.

(Цвят: искрящ, средно интензивен жълт цвят със зеленикави оттенъци:
Аромат: флорален аромат, смесен с фин и елегантен мирис на праскова;
Вкус: бели цветя, ванилия и праскова)

Стари реколти

Бира Hills

Midalidare Grand Vintage

0.75 l / 61,60 лв

Midalidare Grande Cuvee

0.75 l / 82,00 лв.

Попитайте Вашия сервитьор за наличност и препоръки

За нас е удоволствие да Ви предложим продукт на една малка бутикова пивоварна
в гр. Перущица. Hills е малцова нефилтрирана и непастьоризирана пшенична
бира по Баварска технология.

HILLS WEIZEN

500 ml / 5,90 лв.

(светлозлатист цвят, с преобладаващ характер на банан и карамфил

мек вкус с изразена зърнено-плодова същност, нотки на благороден хмел )

HILLS PILS

Бели сортове вина
Silver Angel Sauvignon Blanc

(сламено жълт цвят, свеж букет от ароматни хмелове и
малцови тонове подчертан хмелов характер)

0.75 l / 17,80 лв.
HILLS HELLES RAUCH

(Цвят: искрящ, бледожълт със зеленикави оттенъци;
Аромат: тревист, цитрусов; Вкус: доминира тревист характер)

Synergy Sauvignon Blanc & Pinot Gris

0.75 l / 18,50 лв.

(Цвят: искрящ, жълт цвят с зеленикави оттенъци;
Аромат: тревисти аромати, прясно окосена трева, аромат на дюля)

Midalidare Sauvignon Blanc & Semillon

0.75 l / 21,50 лв.

0.75 l / 28,00 лв.

(Цвят: светъл, стоманено-зеленикав цвят; Аромат: зрял лимон,
грейпфрут, коприва и бъз; Вкус: свежест, сочен цитрус)

Midalidare Traminer

0.75 l / 21,50 лв.

(Цвят: искрящ, жълт цвят със зеленикави оттенъци; Аромат: роза,
цитрус и акация; Вкус: роза и цитрус)

Midalidare Riesling
(Цвят: искрящ, бледозеленикав цвят; Аромат: лайм и дюли;
Вкус: силно изразена свежест)

(интензивен тъмно кехлибарен цвят, плътен наситен вкус,
с ясно изразен послевкус на пушено месо и дървесина, аромат на
препечен малц и пушек)

HILLS SUMMER BLANCHE

(Цвят: жълт; Аромат: тревист, червен грейпфрут , манго и
зрял ананас; Вкус: балансирано и меко)

Midalidare Sauvignon Blanc Premium Selection

330 ml / 4,50 лв.
500 ml/ 5,90 лв.

0.75 l / 21,50 лв.

330 ml/ 4,50 лв.
500 ml/ 5,90 лв.

500 ml/ 5,90 лв.

(светлозлатист цвят, загатнат аромат на плодови нюанси, умерена
хмелова горчивина, лека газировка)
HILLS SMOOTH BOCK (The Brewer’s Limited Edition)
750 ml/ 15,00 лв.
(тъмна високоалкохолна бира, с богат малцов аромат нюанси на
пчелен мед и лек карамел, плътен и мек вкус с приятна хмелова горчивина)

Диджестиви

Червени сортове вина

Йегермайстер

25 ml / 3,50 лв.

Уиски Лафройг малц 10г.
Уиски Лагавулин малц 16г.
Уиски Карл Ила малц 12г.
Уиски Хайленд парк малц 12г.
Уиски Гленфидих 12г.
Уиски Джентълмен Джак

50 ml / 12,00 лв.
50 ml / 8,90 лв.
50m l / 7,50 лв.
50 ml / 7,80 лв.
50 ml / 4,90 лв.
50 ml / 4,90 лв.

Хенеси VS коняк
Хенеси Fine de cognac коняк
Курвоазие VS коняк
Мартел VS коняк
Мартел XO коняк

50 ml / 5,80 лв.
50 ml / 6,80 лв.
50 ml / 6,60 лв.
50 ml / 5,60 лв.
50 ml / 17,60 лв.

Аперитиви

Ракия Сливенска перла

50 ml / 3,80 лв.

Ракия Троянска сливова 7г.

50 ml / 3,80 лв.

Ракия Бургас 63 Барел

50 ml / 4,10 лв.

(Отлежава в малки дъбови бъчви, с послевкус от мускатови нотки,
съчетани с нюанси от ванилия)

0.75 l / 19,70 лв.

(Цвят: наситен, рубиненочервен; Аромат: касис, зряла слива и дъб;
Вкус: горски плодове, стафида, хинап и костилка)

Midalidare Cabernet Sauvignon & Petit Verdot

напомнящи трюфели и карамел)

50 ml / 3,80 лв.

(Отлежава 7 години в дъбови бъчви, с аромат и вкус на круша, праскова,
примесен с лека ванилия)

Ракия Стралджанска мускатова

50 ml / 3,50 лв.

Узо Пломари

50 ml / 5,00 лв.

Водка Белуга

50 ml / 5,50 лв.

Водка Белуга Голд

50 ml / 15,50 лв.

Водка Финландия

50 ml / 3,50 лв.

Джин Бомбай Сапфир

50 ml/ 5,00 лв.

0.75 l / 18,50 лв.

(Цвят: наситен, рубиненочервен; Аромат: зрели червени плодове,
пушек, дъб; Вкус: зрели горски плодове, касис, къпина и пушек)

Midalidare Nota Bene Merlot & Malbec & Syrah

0.75 l / 24,00 лв.

(Цвят: наситен, рубиненочервен: Аромат: тъмни горски плодове и
зряла слива; Вкус: плодова горчивина )

Midalidare Grand Vintage Cabernet Franc

Best of show

0.75 l / 35,70 лв.

(Цвят: наситен, рубиненочервен; Аромат: чушка, касис,
малини, пушек; Вкус: мек и хармоничен)

Rock N Rolla Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc & Merlot

0.75 l /48,70 лв.

(Цвят: червен цвят с леки керемидени оттенъци; Аромат: зрели
червени плодове, пушек, кожа, пипер, ванилия и мармаладени тонове;
Вкус: добре балансирани феноли и киселини, дълъг и запомнящ се финал,
изключително развит вкусов аромат, oтличен потенциал за
благородно стареене)

Midalidare Grand Vintage Syrah

Бургас 63 Перлова
50 ml / 5,80 лв.
(Оотлежава най-малко 5 години в дъбови бъчви, преобладават бонбонени аромати,
Бургас Мускатова

Midalidare Merlot & Cabernet Franc

0.75 l / 34,70 лв.

(Цвят: наситен, плътен тъмночервен; Аромат: подправки,
черен пипер сушени плодове, пушек; Вкус: дъб, опушени нотки,
подправки, синя слива и шоколад)

Midalidare Grand Vintage Malbec

0.75 l / 34,70 лв.

(Цвят: тъмновиолетов; Аромат: зрели, сушени плодове, синя слива
стафида и бадем; Вкус: мек, обемен)

Midalidare Grande Cuvee
Merlot & Malbec & Cabernet Sauvignon

0.75 l / 50,00 лв.

(Цвят: тъмен червен цвят с виолетови оттенъци; Аромат: зрели,
червени плодове, пушек; Вкус: добре балансирани феноли и киселини,
обло, меко и в същото време обемно и дълго. Дълъг запомнящ се финал.
Виното има изключителен вкусов аромат. Отличен потенциал за стареене)

Розoви вина
Carpe Diem Cabernet Sauvignon & Syrah

Безалкохолни напитки
0.750 l / 14,50 лв.

(Цвят: светлорозов; Аромат: горски плодове, ванилия и
пикантност; Вкус: горски плодове)

Midalidare Rose de Mourvedre

0.750 l / 24,90 лв.

(Цвят: бледорозов прасковен цвят; Аромат: червени горски
плодове – ягоди и малини; Вкус: свеж с пикантна горчивина)

Мidalidare Sees Rose Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc

0.750 l / 20,00 лв.

(Цвят: светлорозов с виолетови отенъци; Аромат: горски
плодове – ягоди и праскова; Вкус: свеж горски плодове)

Midalidare вина – червено, бяло и розе - 0.375 l / 10,00 лв.
Попитайте Вашия сервитьор за наличност и препоръки

Минерална вода Банкя

330 ml / 2,50 лв.

Минерална вода Банкя

1000 ml / 3,50 лв.

Минерална вода Perrier

330 ml / 5,00 лв.

Кока-Кола продукти

250 ml / 2,50 лв.

Ред Бул

250 ml / 5,00 лв.

Натурален сок Раух
200 ml / 2,50 лв.
(червен портокал, праскова, кайсия, вишна, касис, ягода, грейпфрут)
Кафе Illy

60 ml / 3,50 лв.

(100% Арабика )

Капучино (кафе, мляко)

150 ml / 4,00 лв.

Чай /черен, зелен, билков, плодов/

200 ml / 3,00 лв.

Мляко с „Нескафе” или какао

150 ml / 4,00 лв.

