
AKCJA 
SPECJALNA
Wyśmienite deski serów?

Tak, Chef! 

DESKI SERÓW I WINO

DESKA POLSKICH SERÓW
niebawem w naszej ofercie!
Szczegóły na str. 2.



MYŚLIWY SZAMPANÓW 

Właśnie taki przydomek nosi ten 
znakomity Cremant de Limoux!  
W czasie pamiętnej degustacji 
win musujących w 2007 roku, 
organizowanej przez słynne 
czasopismo winiarskie Stern, 
Aimery Sieur (jako jedyny spoza 
Szampanii) znalazł się wśród 
wyróżnionych 10 win. Winiarze 
ze Sieur d’Arques zostawili w tyle 
topowe szampany, przebijając 
konkurencję aż dziesięciokrotnie 
niższą ceną.

Idealny dobór w karcie.
Do każdej deski serów
wino indywidualnie
wyselekcjonowane
przez sommeliera!kg 79,90

but. 32,90

+

+

Euroser Les Vignerons du Sieur d’Arques

Deska francuskich serów
Brie, Fourme d’Ambert DOP, Comte DOP 

Aimery Sieur d’Arques Cremant
de Limoux Grande Cuvee 1531 Brut 0,75 l
kraj pochodzenia: Francja (Limoux),
wytrawne, białe, musujące 

Szczepy:
chardonnay, mauzac, chenin blanc

ok. 2,15 kg 6 but. kt.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

DESKA  
POLSKICH 
SERÓW
niebawem
w naszej ofercie!
Nie chcesz czekać na zestaw? 
Zamów produkty i przygotuj 
deskę samodzielnie:

kg 35,90

kg 35,90

kg 35,90

kg 26,90

kg 26,90

Ser „Skarby Serowara” Bursztyn

Ser „Skarby Serowara” Szafir

Ser „Skarby Serowara” Rubin 

Gouda z kozieradką  

Gouda z czarnuszką 

ok. 1 kg

ok. 1 kg

ok. 1 kg

ok. 0,7 kg

ok. 0,7 kg but. 29,90

AT Hillinger Small Hill Red 0,75 l
Kraj pochodzenia: Austria (Burgenland), 
wytrawne czerwone

6 but. kt.

Szczepy: 
50 % Merlot,  
25 % Pinot Noir,  
25 % St. Laurent

!1797-dcgh! !1357-eidd!

!1802-egcd!

!1802-fgca!

!1802-ehga!

!1807-hhbb!

!1807-iffi!

!1368-fjhd!



kg 99,90

kg 79,90

kg 89,90

but. 39,90

+

+

+

but. 32,90

but. 24,90

Euroser

Euroser

Euroser

Weingut Heinrich Vollmer

Byrne Vineyards

Sartirano Figli Cantine e Vigneti

Deska serów 2 (mix 3) 
Manchego DOP, Roche Baron, Tomme de Savoie

Deska serów 1 (mix 6) 
ser hiszpański, Brie francuski, Fourme 
d’Ambert DOP, ser kozi z pleśnią, Morbier, 
Comte DOP

Deska włoskich serów 
Gorgonzola DOP, Grana Padano DOP,
Pecorino Romano 

SanSilvestro Barbera Appassimento 
„Passito” 0,75 l
kraj pochodzenia: Włochy (Piemont)
wytrawne, czerwone

Szczepy:
muscadelle,
chenin blanc,
colombard,
semillon,
chardonnay

Szczep:
barbera

Szczep:
gewürztraminer

Weingut Heinrich Vollmer Altum 
Gewürztraminer Auslese 0,5 l
Kraj pochodzenia: Niemcy (Palatynat),
słodkie, białe

Sidney Wilcox White Field Blend 0,75 l 
kraj pochodzenia: Australia (Riverland), 
wytrawne, białe

ok. 2,15 kg

ok. 2,15 kg

ok. 1,75 kg

6 but. kt.

6 but. kt. 

1 but. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

!1802-fgfb!

!1802-fgee!

!1802-fgdh!

!1454-fdag!

!1668-bage!

!1606-iecb!



PUNKT MUSUJĄCY 
Specjalna konstrukcja dna 
kieliszka powoduje gromadzenie 
się na nim bąbelków  
i ich powolne uwalnianie się  
w postaci perlistej smugi. 
Pozwala to dłużej cieszyć
się bąbelkami i zapobiega zbyt
szybkiemu uwalnianiu się gazu.

Zupa serowa z pudrem chorizo 
i chipsami z pietruszki 

Przepis na 10 porcji (250 ml)
Ser gouda z kozieradką   0,6 kg
Ser morbier                    0,5 kg
Chorizo                              0,15 kg
Masło klarowane             0,1 kg
Szalotka                             0,1 kg
Korzeń pietruszki            0,2kg
Czosnek                             0,02 kg
Cukier brązowy                0,02 kg
Pieprz cytrynowy            0,01 kg
Tymianek                          0,001 kg
Bulion warzywny             1,5 l
Wino białe                        0,25 l
Śmietanka 30 %                0,2 l

Zdjęcie poglądowe

Sposób przygotowania:
Umytą i obraną pietruszkę pociąć wzdłuż na cienkie 
plastry, a następnie smażyć na głębokim oleju
aż do uzyskania złotego koloru. Chorizo pokroić
w cienkie plastry, wytopić z wędliny tłuszcz
na patelni, wysuszyć w piecu lub dehydratorze.

Zemleć na crunch lub puder. Na maśle zeszklić 
pokrojone drobno: czosnek, szalotkę i tymianek. 
Dodać cukier i lekko skarmelizować. Następnie dolać 
wino i odparować alkohol. Dolać część bulionu. 
Całość zmiksować lub przetrzeć przez sito, następnie 

dodać pozostałą część bulionu i starty ser.
Zagotować mieszając, aż do momentu rozpuszczenia 
sera. Na koniec zabielić śmietanką. Udekorować 
pudrem z chorizo i chipsem z pietruszki.

szt. 6,99

szt. 29,90

szt. 6,99

szt. 13,99

szt. 6,99

szt. 29,90

BASE ELEMENTS

KESPER

BASE ELEMENTS

KESPER

BASE ELEMENTS

APS Assheuer & Pott

Kieliszek do szampana 
0,16 l, wys. 225 mm, Ø 62 mm, bez miarki

Deska do serwowania  
z korą lakierowaną 
z drewna olchowego, 40–49 x 17 x 1,5 cm

Kieliszek do czerwonego wina 
0,45 l, wys. 237 mm, Ø 84 mm, bez miarki

Deska do serwowania 
z drewna akacjowego, śr. 25 cm, gr. 1,5 cm

Kieliszek do białego wina  
0,35 l, wys. 221 mm, Ø 79 mm, bez miarki

Płytka z łupka naturalnego   
30 x 30 cm, kwadratowa

6 szt. kt.

1 szt.

6 szt. kt.

1 szt.

6 szt. kt.

1 szt.

!1521-jjjc!

!1319-dbdd!

!1521-jiig!

!1579-aehh!

!1521-jijd!

!1433-bbdi!


