


 Wina na Kieliszki
w tym wina bezalkoholowe

 Wina Deserowe i Białe

CHARDONNAY CASA LUNARDI       75 cl  59,-

I.G.T. Veneto - Włochy  10 cl   11,-  

Szczep: Chardonnay
 Owocowe i rześkie.

Wino wytrawne. Żywe, owocowe, szczepowe wino z aroma-
tem moreli oraz nutami owoców egzotycznych. W smaku 
pełne, aksamitne harmonijne. Szczególnie polecane do dań 
wegetariańskich oraz ryby. 

CABERNET SAUVIGNON, CASA LUNARDI         75 cl  59,-

I.G.T. Veneto - Włochy  10 cl   11,-  

Szczep: Cabernet Sauvignon 
Czerwone owoce i aksamitne

Wino wytrawne. Jedynie grona o wysokiej zawartości cukru 
używane są w procesie winifikacji. Wino bogate w aromaty 
owoców leśnych z delikatną balsamiczną nutą. Idealne do 
czerwonego mięsa, sycących zup czy dojrzewających serów.

Michel Schneider Chardonnay  75 cl  64,-
Niemcy 10 cl   11 ,-
Szczep: Chardonnay
Kwiatowe i bezalkoholowe.

Bezalkoholowe wino z delikatnie zaznaczoną kwasowością.  
W smaku przywołuje owoce cytrusowe, jabłko, ananas.

Michel Schneider Cabernet Sauvignon            75 cl  64,-
Niemcy 10 cl   11 ,-
Szczep: Cabernet Sauvignon
Aromatyczne i bezalkoholowe.

Bezalkoholowe wino z przyjemnymi taninami. Zdecydowane 
aromaty ciemnej wiśni, czarnej porzeczki oraz jeżyn  z nutami 
fiołków i czarnego pieprz.

Conde De Aliente Blanco       75 cl   52,-

 La Mancha D.O. -  Hiszpania 10 cl   11 ,-
Szczep: Blend

 Półsłodkie, soczyście owocowe.

To aromatyczne białe półsłodkie wino zachwyca na podnie-
bieniu nutami tropikalnych owoców, takich jak banany i ana-
nasy. Niezwykle łagodne, czyste i wyraźne. 

Conde De Aliente Tinto         75 cl   52,-

 La Mancha D.O., Hiszpania 10 cl   11 ,-
Szczep: Blend
Półsłodkie, soczyście owocowe.

Dobrze zbudowane i pełne czerwone półsłodkie wino wy-
produkowane w idealnie dojrzałych gron szczepu Bobal. Cha-
rakteryzuje się rubinową barwą oraz owocowym bukietem z 
wyczuwalną na podniebieniu nuta czarnych jagód.  

POMEGRIGIO POMEGRANATE         75 cl  62,-
 Węgry

Szczep: Kekfrankos
Owocowy bukiet.

Wino delikatnie słodkie. Unikalne połączenie węgireskie-
go wina gronowego wyprodukowanego  z najlepszych 
gron szczepu Kekfrankos z wysublimowanymi walorami 
owocu granatu. 

Riesling Kabinett         75 cl  86,-

Q.m.P. Mosel, Rudolf Muller - Niemcy 10 cl   12,-
Szczep: Riesling
Egzotyczne i mineralne.

Wino półsłodkie o aromatach dojrzałych jabłek, gruszek, brzo-
skwini oraz owoców cytrusowych. Jego lekka słodycz dosko-
nale pasuje do dojrzewających serów, cielęciny w kremowych 
sosach, owoców morza czy kurczaka



 Wina Białe i Rózowe  Wina Czerwone

Casa Lunardi, Pinot Grigio 75 cl  63,-
I.G.T. Delle Venezie - Włochy
Szczep: Pinot Grigio
Wytrawne i kuszące.

Aromaty owoców tropikalnych takich jak mango, kiwi z ku-
szącymi nutami kwiatów (akacja, wiciokrzew, pomarańcza). 
Umiarkowana kwasowość. 

Carmen Insigne Chardonnay 75 cl  75,-
D.O. Central Valley - Chile
Szczep: Chardonnay
Pełne życia i wyraźne

Z nutami melona i minerałów. Z nosem przepełnionym owo-
cami tropikalnymi, białą brzoskwinią oraz gruszką pozostają-
cymi w równowadze z limonką i kremowym orzechem lasko-
wym. Znakomite połączenie dębu z owocami i minerałami 
wprowadza w żywy i długi finisz. 

Feudo Arancio GRILLO      75 cl  84,-
D.O.C. Sicilia - Włochy
Szczep: Grillo

 Owocowe, harmonijne i odświeżające

Wino wytrawne.  Tropikalne aromaty  z charakterystyczną nutą 
mango oraz owocu papaja w połączeniu z refleksami jaśminu 
i białych kwiatów. Wino wyważone, harmonijne, o delikatnej 
kwasowości. 

Villa Huesgen Riesling By The Glass  75 cl 128,-
Mosel - Niemcy
Szczep: Riesling

 Elegancja i owocowość.

Riesling, który znakomicie łączy owocowość odmiany i ele-
gancki smak (brzoskwinia, morela) z dobrze wyważoną struk-
turą oraz świeżym, mineralnym finiszem. 

Feudo Arancio Tinchite Rose      75 cl  89,-
Terre Siciliane IGT - Włochy
Szczep: Frappato

 Delikatnie wytrawne.

W zapachu ukazuje mnóstwo świeżych aromatów, takich jak 
geranium, malina, jeżyna, truskawka, czerwona porzeczka  
i granat. Doskonale nadaje się do wędlin, świeżych serów, piz-
zy i potraw rybnych. 

LA CATEDRAL RIOJA CRIANZA 75 cl  67,-
D.O.C. Rioja, Bodegas Olarra - Hiszpania 10 cl  10,-
Szczep: Graciano, Mazuelo, Tempranillo 
Treściwe i aromatyczne

Nos bogaty w aromaty czerwonych dojrzałych owoców. W 
ustach harmonijnie zintegrowane taniny w połączeniu ze 
smakiem ciemnej śliwki, soczystej wiśni, wanilii i czekolady. 
Długie, eleganckie zakończenie. Rekomendowane do dziczy-
zny, pieczeni i dojrzewających serów

Carmen Insigne Carmenere   75 cl  75,-
D.O. Central Valley - Chile
Szczep: 90% Carmenere, 10% Cabernet Sauvignon
Pełne życia i wyraźne

Nos to przede wszystkim aromaty jeżyn, papryki, słodkich 
przypraw, dymu tytoniowego oraz czarnych oliwek. Taniny są 
delikatne, bogate i trwałe. Wino daje czyste, wyraźne i długie 
zakończenie. Rekomendowane do czerwonego mięsa oraz 
pieczonej kaczki z żurawiną.

Bodega Norton Colleccion Malbec         75 cl  76,-
Mendoza , Bodega Norton –Argentyna
Szczep: Malbec
Kwiatowe i krągłe.

Kwiatowe i owocowe aromaty żurawiny, dojrzałych wiśni z 
nutami lukrecji i gruszki. Wino krągłe o delikatnych taninach. 
Długie zakończenie pozostawiające posmak dojrzałych owo-
ców oraz przypraw

Feudo Arancio Nero d’Avola   75 cl  84,-
D.O.C. Sicilia - Włochy
Szczep: Nero d’Avola
Owocowe i eleganckie

Wino wytrawne. Wino z regionu Sambuca położonego  
w pobliżu jeziora Arancio. W smaku żywe z nutami czarnej po-
rzeczki i lukrecji, z odrobiną słodyczy, o bardzo przyjemnym 
zakończeniu. Polecane do makaronów, risotto i serów. 

Primitivo Domo Passiamo   75 cl 102,-
IGT  Puglia –Włochy
Szczep: Primitivo
Złożony aromat i zwiększaony poziom alkoholu

Nos z przewodnią nutą jeżyny, suszonej śliwki, wiśni, czereśni 
oraz ciemnej czekolady. Znakomita równowaga między tani-
nami, a kwasowością. Polecane do dojrzałych twardych serów, 
pieczeni wieprzowej, wołowych steków i dziczyzny.

.



 Nasza Rekomendacja  Szampan,Wina Musujące 

Francja 

Chablis                białe   75 cl 230,-
Jean-Marc Brocard A.O.C.
Szczep: Chardonnay
Wytrawne, o cytrusowych aromatach.

Szata ze srebrzystoszarymi refleksami. Nos z dominującymi 
przyjemnymi i delikatnymi nutami kwiatów oraz owoców 
cytrusowych. Wino znakomicie wyważone, oddające mineral-
ność gleby. Dojrzewa 9 miesięcy w kadziach ze stali nierdzew-
nej. Rekomendowane do owoców morza, tłustych ryb (łosoś, 
tuńczyk) czy kozich serów.  

Hiszpania 

Marques de Grinon Caliza  czerwone     75 cl 183,-
D.O. Dominio de Valdepusa
Szczepy: Syrah / Petit Verdot / Graciano
10 miesięcy w beczce
Nuty wanilii i ciemnych owoców.
Kuszące aromaty owoców przypominające świeże maliny  
i dojrzałe ciemne wiśnie delikatnie wyważone przez subtelną 
mineralność i nuty cynamonu. W smaku pełne ciała i świeże, 
oddające aksamitną strukturę. Trwałe zakończenie. Wino reko-
mendowane do potraw kuchni śródziemnomorskiej, a także 
drobiu i dzikiego ptactwa. 

 NAGRODY - 91 pkt Wine Spectator, 90 pkt Wine 
Advocate, TOP 100 – Wine Spectator

Włochy 

Amarone 
Della Valpolicella Classico  czerwone     75 cl 364,-

D.O.C.G. Domini Veneti,Cantina Negrar
Szczep: 70% Corvina Veronese, 15% Corvinone, 
15% Rondinella
Flagowe wino winnicy . Wyprodukowane z winogron upra-
wianych podsuszanych przez 120 dni w pomieszczeniach 
zwanych „fruttaio” i następnie poddawanych procesowi wi-
nifikacji. Dojrzewanie zachodzi w 50 hl beczkach z dębu sla-
wońskiego przez okres 18 miesięcy i dodatkowo 6-8 miesięcy 
w butelce. Bardzo intensywny i trwały aromat z nutami wiśni, 
suszonej śliwki, suszonych kwiatów i przypraw. W smaku zna-
komita struktura i elegancja. Polecane do grillowanego i du-
szonego mięsa, dziczyzny, dojrzałych serów.

Wyróżnione: Gold Medal – Mundus Vini Biofach
 Gold Medal –  International Wine Challenge 

Champagne Charles Mignon
Premium Reserve Brut  75 cl 377,-

Champagne A.O.C. - Francja
Szczep: Pinot Noir 45%,Pinot Meunier 20%,
Chardonnay 30%

 Elegnacki, o złożonym aromacie.

Nos z nutami orzechów, kremu oraz aromaty miodu, w połą-
czeniu z zielonymi owocami i truskawkami. W smaku wysoka 
kwasowość, zielone jabłko, kremowe orzechowe smaki o do-
brej długości. Szampan o dobrej złożoności i strukturze ciała.

Cava Flor De Raïm BRUT   75 cl  78,-
D.O.  Cava - Hiszpania
Szczep: 60% Macabeo, 40% Parellada
Znakomicie odświeżające. 

Wyprodukowane zgodnie z rygorystycznie zdefiniowanymi 
standardami produkcji. Bardzo owocowe, z nutami owoców 
cytrusowych, zielonego jabłka, dojrzałej brzoskwini. W ustach 
dobrze zbudowane z przyjemnym „bąbelkami”. 

Val d’Oca, Prosecco Brut 75 cl  92,-
Prosecco, Treviso D.O.C. Włochy   
Szczep: Glera
Orzeźwiające i pełne.

Świetne musujące wino (wyprodukowane metodą charmat) 
z eleganckim kwiatowym bukietem i wyśmienitymi „bąbelka-
mi”. Znakomita równowaga między kwasowością a łagodno-
ścią. Podawać jako aperitif, do ryb czy owoców morza. 

Prosecco Extra Dry, Val D’Oca   20 cl  47,-
D.O.C. Treviso - Włochy
Szczep: Glera
Świeże, eleganckie.

Wino musujące wyprodukowane metodą charmat o pojem-
ności 200 ml. Elegancki kwiatowy bukiet, rewelacyjne „bąbel-
ki”. Doskonałe jako aperitif, do owoców morza, ryby. 


