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SZAMPAN I WINA MUSUJĄCE / CHAMPAGNE & SPARKLING WINES
Taittinger Brut Réserve

blanc 75 cl

395

Riems - France
Skomponowany ze szczepów Chardonnay - 40% oraz Pinot Noir i Pinot Meunier - 60%; pochodzących z ponad 35 najlepszych cru
Szampanii. Tak wysoki udział szczepu Chardonnay, niezwykły wśród nie rocznikowych szampanów oraz minimum 3 letnie dojrzewanie
w piwnicy, gdzie osiąga pełną dojrzałość; powoduje że Taittinger Brut Reserve wyróżnia się niezwykłą, delikatną równowagą i stałą
jakością rozpoznawalną na całym świecie. Idealny jako aperitif oraz do wszelkich deserów i owoców.
Taittinger Brut Réserve is made up of 40% Chardonnay and 60% Pinot Noir and Pinot Meunier. The finished blend includes
over 35 “crus” from several different harvests, perfectly matured. Minimum three years of aging in the cellar and high share
of Chardonnay tribe rare amoung nonvintage champagnes results with perfect combination of flavours. Wine is ideal accompaniment
to most desserts and fruits.

Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut

bianco 75 cl

180

DOCG, by Santa Margherita - Italy
Wytrawne wino musujące o czystym aromacie. Przyjemnie owocowe z nutami jabłka i kwiatów brzoskwini. Delikatne i wyważone
w smaku. Idealne jako aperitif oraz do ryb, przekąsek serowych i lekkich dań mięsnych.
Brut sparkling wine. With a clean nose, pleasantly fruity, with whiffs of rennet apples and peach blossoms. Delicate, balanced taste.
Excellent as an aperitif, ideal with small fish or cheese snacks or all-meal with delicate dishes.

Gancia Pinot di Pinot

bianco 75 cl
10 cl

Veneto, by Gancia – Italy

90
14

Wino o słomkowym kolorze z zielonkawymi refleksami . Wyczuwalny bukiet świeżych owoców z nutami kwiatów akacji. Przyjemny,
świeży smak, umiarkowanie wytrawny.
Straw yellow colour with greenish reflexes. Fine and persistent perlage. Bouquet with fresh fruit and floral notes like acacia flowers.
Pleasant, fresh and moderately dry.

Prosecco Brut Spumante Aromatico di Qualita

bianco 20 cl

30

DOC Veneto, by Borgo San Leo – Italy
Wyprodukowane z wyselekcjonowanych gron szczepu Prosecco. Naturalna fermentacja pozwala na otrzymanie wina musującego
o wysokiej jakości, doskonałej perlistości, świeżości oraz aromatycznym bukiecie. Barwa zółta, jasno-słomkowa. Bukiet intensywny,
świeży, owocowy, lekko ziołowy, kojarzący się z glicynią.
Produced from selected Prosecco grapes. Natural fermentation allows to obtain sparkling wine of high quality, excellent pearls,
freshness and aromatic bouquet. Bright straw yellow colour, intensive bouquet, fresh, fruity, slightly herbal, resembling a wisteria
flower.

WINA LEKKO-MUSUJĄCE (FRIZZANTE) / GENTLY SPARKLING WINE (FRIZZANTE)

Colibri Chardonnay

bianco 75 cl

90

Emilia-Romagna, by Poderi Dal Nespoli - Italy
Białe, owocowe, lekko musujące wino. Pełne życia jak koliber i jednocześnie tak delikatne jak trzepot jego skrzydeł. Bardzo przyjemne
i łatwe w piciu.
White, fruity, slightly sparkling wine. Full of life like a hummingbird and at the same time as delicate as the fluttering of his wings.
Very pleasant and easy to drink.

Serwis nie wliczony / Service not included
Ceny zawierają podatek VAT /Tax (VAT) included in price

Lambrusco Reggiano
DOC Emilia-Romagna, by Medici Ermete – Italy

90

rosso / rosato dolce 75 cl
12,5cl

16

Lambrusco to jedyne w swoim rodzaju wino, robiące zawrotną karierę na całym świecie. Czerwone lub różowe, lekko słodkie wino
o wszechstronnym zastosowaniu, wytwarzane drogą naturalnej fermentacji. Bukiet owocowy z odcieniem fiołkowym. W smaku soczyste
i świeże.
Lambrusco is a one-of-a-kind wine that makes an amazing career around the world. Red or rosé, slightly sweet wine with versatile
use, produced by natural fermentation.. Fruit bouquet with a violet shade. The taste is juicy and fresh.

WINA BIAŁE / WHITE WINES
Beau Rivage Blanc

37

blanc 25 cl

AOC Bordeaux, by Borie Manoux – France
Na to wino składają się trzy szczepy: aromatyczne Sauvignon Blanc, pełne smaku Semillon i owocowe Muscadelle. Niezrównane przy
daniach rybnych, sprawdza się również jako aperitif.
Made from three grape varieties: aromatic Sauvignon Blanc, tasty Semillion and fruity Muscadelle. Incomparable with fish dishes
and as an aperitif.

Spier Discover Chemin Blanc/Sauvignon Blanc
Western Cape - South Africa

80
17

white 75 cl
15 cl

Do fermentacji tego wina trafiają wyłącznie ręczne zebrane, wyselekcjonowane oraz delikatnie kruszone winogrona. Fermentacja
zachodzi w stalowych, nierdzewnych kadziach, nadając odpowiedniego aromatu oraz charakteru. Orzeźwiające, o smaku owoców
tropikalnych.
Only hand-picked, selected and delicately crushed grapes are used to ferment this wine. Fermentation occurs in stainless steel vats,
giving the right flavor and character. Refreshing, flavored tropical fruit.

Itynera Grillo Terre Siciliane

90

bianco 75 cl

IGT Sicilia, by Itynera - Italy
Ta sycylijska odmiana winogrona kreuje pyszne wino z cytrynowymi i tropikalnymi owocami. Młodzieńczy i jasny Grillo
jest orzeźwiającym towarzyszem letnich przekąsek, sałatek i owoców morza.
This Sicilian variety produces a delicious wine bursting with lemon and tropical fruit flavours. Youthful and bright, Grillo
is a refreshing companion to summer appetizers, salads and seafood.

Pinot Grigio Villa Belvedere
IGT Delle Venezie, by Bolla – Italy

bianco 75 cl
15 cl

105
22

Delikatnie żółty kolor z bursztynowym odcieniem. Świeże, owocowe aromaty z wyraźnymi nutami brzoskwini i limonki. Delikatne,
dobrze wyważone. Idealne do dań rybnych, sałatek, zup i lekkich past.
Pinot Grigio has the fresh, summer fruit flavours of peaches and limes, with a taste that is soft, generous and well balanced.
Light to medium bodied. This wine is a classic accompaniment to fish dishes as well as salads, soups and light pasta.

Serwis nie wliczony / Service not included
Ceny zawierają podatek VAT /Tax (VAT) included in price

Riesling
Qba Trocken, Ulrich Langguth – Mosel (Germany)

weiss 75 cl
15 cl

115
25

Delikatny owocowy smak z mocną strukturą i subtelną kwasowością. Stylowe, pełne charakteru Idealne jako aperitif oraz do cielęciny
i ryb.
This wine is well mixing delicate fruit aromas with nice acidity. Very stylish, full of character. Ideal as aperitif and to veal, fishes.

Ormarine Picpoul de Pinet

blanc 75 cl

120

Piquepoul blanc, by Maison du Sud – Advini - France
Specjalnie wyselekcjonowane winogrona zbierane są nocą, dzięki czemu można zachować ich Subtelny aromat. Przed fermentacją
grona maceruje się, kształtując w ten sposób budowę wina. Bardzo aromatyczne, ale też pełne w ustach z nutami pieprzu
i charakterystyczną dla niego słonością. Cytrusowe i świeże. Kwintesencja południa Francji.
Specially selected grapes are harvested at night, so you can keep their subtle aromas. Before fermentation, the grapes
are macerated, thus shaping the structure of the wine. Very aromatic, but also full in the mouth with notes of pepper
and its characteristic saltiness. Citrus and fresh. The quintessence of the south of France.

Trivento Chardonnay Reserve

blanco 75 cl

120

Mendoza, by Trivento - Argentina
Jasno złoty kolor z zielonkawymi refleksami. Aromaty dojrzałych jabłek i bananów z nutą wanilii. Świeże i aksamitne z delikatnym
posmakiem. Wyśmienite z makaronami z owocami morza, omletem z łososia.
Bright golden yellow colour with greenish tinges. An expressive mixture of apple and banana flavours with hints of vanilla.
Fresh and velvety, with a delicate aftertaste. Great to pasta with seafood sauce, salmon omelette.

Pazo das Bruxas Albarino

blanco 75 cl

150

Rias Baixas by Miguel Torres – Spain
Genialny, przezroczysty, bladożółty. Pachnący na nosie, oferujący perfumowane i cytrusowe nuty w połączeniu z owocowymi
aromatami (biała brzoskwinia) nad odrobiną mineralności charakterystycznej dla terroir. Słodki na wejściu, po którym następuje
świeża, czysta ewolucja na podniebieniu i długie, eleganckie wykończenie. Doskonały aperitif. Dobrze pasuje z surowymi, gotowanymi
lub grillowanymi owocami morza. Perfekcyjnie z łagodną, białą rybą. Jego żywe podniebienie doskonale współgra z miękkimi kozimi
serami.
Brilliant, limpid, pale yellow. Fragrant on the nose, offering perfumed and citrus notes coupled with fruit aromas (white peach)
over a touch of minerality characteristic of the terroir. Sweet upon entry, followed by a fresh, clean evolution across the palate
and a long, elegant finish. An excellent aperitif. Good with raw, cooked or grilled seafood. Pair perfectly with mild, white fish.
Its lively palate strikes a perfect balance with soft goats cheeses.

Offida Pecorino

bianco 75 cl

150

DOCG Puglia, by De Angelis & C srl - Italy
Pecorino to szczep winogron dający wytrawne, mineralne wino o słomkowo-żółtej barwie i eleganckim kwiatowym bukiecie akacji
i jaśminu, przyprawiony delikatną nutą lukrecji.
Pecorino is a grape variety that gives dry, mineral wine with a straw-yellow color and an elegant floral bouquet of acacia
and jasmine, flavored with a delicate hint of licorice.

Matua Sauvignon Blanc

white 75 cl

180

Marlborough, by Matua – New Zealand
Wino o jasnym, słomkowym kolorze. Bardzo aromatyczne, świeże, klasyczne i wzorcowe Sauvingnon Blanc z regionu Marlborough.
Aromaty ziół, owoców tropikalnych i cytrusów sprawiają, że wina z Sauvignon Blanc są tak popularne i znane na całym świecie.
W smaku trwałe, pozostające na długo w pamięci. Idealne jako aperitif, do owoców morza, sałatek.
The wine has a bright straw color . Very aromatic , fresh, classic and standard Sauvingnon Blanc from the Marlborough region .
Aromas of herbs , tropical fruit and citrus make wine from the Sauvignon Blanc are so popular and known all over the world.
The taste is persistent, which remain a lasting memory. Ideal as an aperitif, with seafood , salad.

Serwis nie wliczony / Service not included
Ceny zawierają podatek VAT /Tax (VAT) included in price

WINA RÓŻOWE / ROSÉ WINE
A-Mano Rosato Primitivo/Aleatico
IGT Puglia, by A.Mano, Castellanet - Italy

rosato 75 cl
15 cl

95
22

Niezwykle przyjemne różowe wino oferujące bogactwo smaków. Wyczuwalne aromaty egzotycznych tropikalnych owoców z odrobiną
imbiru. Bogate i soczyste w smaku.
Extremely pleasant rosé wine offering a wealth of flavors. Palpable aromas of exotic tropical fruit with a touch of ginger. Rich and
juicy in taste.

WINA CZERWONE / RED WINES
Beau Rivage

rouge 25 cl

37

AOC Bordeaux, by Borie Manoux – France
Wino komponowane z gron szczepów: Merlot, Cabernet Franc i Cabernet Sauvignon. Dojrzewa pod baczną kontrolą, co pozwala
zapewnić właściwą jakość wina. Typowy przedstawiciel wina bordoskiego z bukietem przypraw korzennych i nutą zielonej papryki.
Doskonale komponuje się z klasycznymi potrawami mięsnymi i serami.
Made from three grape varieties: Merlot, Cabernet Franc and Cabernet Sauvignon. Matures under a strict control, which guarantees
good quality of the wine. A typical Bordeaux wine with spices bouquet and green pepper notes. Ideally pares with classical meet dishes
and cheese.

Mapu Cabernet Sauvignon/Carmenere
Central Valley, by B. Ph. Rothschild – Chile

tinto 75 cl
15 cl

80
17

Głęboki czerwony kolor, zapachy korzenne w tle, bardzo wyraźne akcenty owocowe. Dominuje bukiet czarnej porzeczki z eleganckim
pełnym zakończeniem. Zrównoważone, harmonijne. Pasuje do czerwonych mięs, pasztetów, dziczyzny.
Deep red color, spices in the background, very distinct fruit accents. A bouquet of blackcurrant dominates with an elegant full ending.
Balanced, harmonious. Suitable for red meats, pates, venison.

Turtle Dreaming Shiraz/Cabernet Sauvignon

red 75 cl

90

South Eastern Australia, by Mare Magnum - Australia
Wino o ciemnym, purpurowym kolorze. Dobrze zbudowane o nutach dojrzałych ciemnych jagód, jeżyn, czarnej borówki i maliny.
Wyczuwalne świeże przyprawy z odrobiną dębu. Idealne do grillowanego kurczaka i wieprzowiny .
A full-bodied, dark purple wine, with notes of ripe dark berries, black berries, blueberries and raspberries, fresh herbs and a touch
of oak. It is a perfect match with grilled chicken or pork.

Gran Mauro Primitivo

rosso 75 cl
15 cl

IGT Puglia, by Mare Magnum – Italy

105
22

Bogaty, pełny smak z obfitym aromatem słodkich jagód oraz nutami lukrecji i francuskiego dębu. Zrównoważona kwasowość
z jedwabistymi taninami. Pasuje zarówno do tradycyjnej i egzotycznej wieprzowiny, jagnięciny i wołowiny lub dojrzewającego sera.
Rich full flavor with generous, sweet dark berries, balanced acidity yet silky tannins, notes of liquorice and fine French oak.
Goes well with both traditional and more exotic pork, lamb and beef dishes or for an extra treat, pair with aged cheese.

Altos Ibericos Crianza

tinto 75 cl
15 cl

DO Rioja, by Miguel Torres – Spain

115
25

Głęboki, czerwono-wiśniowy kolor. Aromaty czerwonych owoców z harmonijną kombinacją dębowych akcentów, palonych tostów
i pikantnością. Wino świeże, eleganckie, gładkie z przyjemnymi taninami oraz długim finiszem.
Deep red cherry colour. On the nose it reveals notes of black ripened fruits and spicy aromas (cocoa and nutmeg) from the wood.
Silky entrance in the mouth with pleasant tannins. Long and spicy aftertaste.

Serwis nie wliczony / Service not included
Ceny zawierają podatek VAT /Tax (VAT) included in price

Valpolicella Classico

rosso 75 cl

120

DOC, by Bolla – Italy
Rubinowo czerwony kolor. Wytrawne, pełne, dobrze wyważone; aromaty ciemnych owoców zwłaszcza wiśni i jagód.
Podawać do dań mięsnych, pieczeni wołowej, gulaszu wołowego, jagnięciny, cielęciny i serów.
Corvina, Corvinone, inne lokalne szczepy/other local grapes.
Ruby red wine. Dry, full and well-balanced, Valpolicella has a spicy flavour of cherries, berries and other dark fruits. This ruby red
wine is particularly good with meat dishes such as roast beef, beef stew and lamb. Serve also with veal and highly seasoned cheeses.

Chateau Souverain Merlot

red 75 cl

120

California North Coast, by Chateau Souverain - USA
Charakteryzuje się aromatami ciemno czerwonych owoców takich jak czereśnia, brzoskwinia, jeżyna i wiśnia. Na podniebieniu nuty
świeżych borówek uzupełnione nutami czekolady, kakao i wanilii. Wino o miękkiej kwasowości, delikatnej taninie i owocowej
równowadze. Bardzo gładkie i aksamitne.
It is characterized by the aromas of dark red fruits such as cherry, peach, blackberry and cherry. On the palate notes of fresh
blueberries complemented with notes of chocolate, cocoa and vanilla. A wine with a soft acidity, delicate tannin and fruity balance.
Very smooth and velvety.

Côtes du Rhône

rouge 75 cl

150

AOC Côtes Du Rhône, by Caves St Pierre – France
Granatowo czerwony kolor. Aromaty czerwonych owoców, głównie wiśni. Dobrze zbudowane o delikatnych taninach, pikantne
wykończenie. Polecane do wszelkiego rodzaju pieczonych i grillowanych mięs.
Garnet red colour, red fruit aromas, mainly morello cherries, well-structured mouth with soft tannins. A nice spicy finish for a typical
"Côtes du Rhône". Recommended to all grilled or roast meats, especially lamb.

Primocole Chianti Classico

rosso 75 cl

150

DOCG, by Villa Cernai - Italy
Fiołkowo różowy kolor. Złożone aromaty dżemu śliwkowego, wiśni, kawy z balsamicznymi nutami. Głębokie, pełne, dobrze wyważone
z długim wykończeniem. Do wszelkiego rodzaju dań mięsnych.
Deep, young, mauve red color. Intricate flavors with notes of plum jam, cherry, coffee and a light note of balsamic. Full-bodied with
good balance. Long in the finish. A wine for every dish, matches meat dishes superbly.

Maraia Barbera del Monferrato Barbera 90%/dolcetto 10%

rosso 75 cl

180

DOC, by Marchesi Di Barolo - Italy
Wino o żywym, lśniącym rubinowo – czerwonym kolorze. Świeże i intensywne, z wyraźnymi aromatami dzikiej jagody, porzeczki i wiśni
oraz nutami wanilii i palonego dębu. Przyjemny, intensywny posmak. Pełne, przyjemne i dobrze wyważone. Sugestie: pasty, ryż, mięso
gotowane lub pieczone, jak również zupa.
The colour is a lively and brilliant dark ruby-red. The perfume is fresh and intense with clean scents of wild berry, currents and sour
black cherry. A light hint of vanilla and toasted oak. The flavor is warm and robust, full bodied, pleasant and balanced. Pasta, rice,
meat, boiled or roasted and even soup.

Serwis nie wliczony / Service not included
Ceny zawierają podatek VAT /Tax (VAT) included in price

