KARTA WIN
WINA BIAŁE

NAZWA
Big Fat LLama
wino wytrawne

Georgian Valleys
Alazani Valey
wino półsłodkie

Parra Blanco
wino ekologiczne
wytrawne

Villa Brici
wino wytrawne

Georgian Valley
wino półwytrawne

Il Pumo
wino wytrawne

Alamos
wino wytrawne

SZCZEP

Chardonnay

Rkatsiteli

Sauvignon Blanc,
Moscatel

Pinot Grigio

Rkatsiteli

Sauvignon
Malvasia

Torrontes

KRAJ

OPIS

CENA

Chile
Rapel Valley

Piękne, jasnożółte wino o zapachu miękkich,
świeżych, białych owoców. Na podniebieniu jest
soczyste i pełne smaków: owoców tropikalnych,
ziół i wanilii. Zauważalna delikatna kwasowośd.
Lekkie, wytrawne wino idealne solo lub do
delikatnych dao.

55zł/butelka
8 zł/kieliszek

Gruzja
Kahketi

Przedstawiciel nowoczesnej winiarni z Gruzji. W
smaku słodkie, orzeźwiające i cytrynowe na
podniebieniu. Idealne wino, aby cieszyd się nim
samodzielnie, chod pasuje także do deserów,
suszonych owoców oraz serów pleśniowych.

Hiszpania
La Mancha

Nagradzane, doskonałe, ekologiczne wino.
Łagodne w smaku, o pięknym, kwiatowym
aromacie. Doskonałe na każdy dzieo, jako
towarzysz lekkich potraw bądź aperitif.

60zł/butelka
9 zł/kieliszek

70zł/butelka
10zł/kieliszek

Świeże i czyste aromaty owocowe – jabłko,
gruszka, banan, dzikie kwiaty. W ustach lekko
Słowenia Goricka mineralne z wyraźnym, rześkim zakooczeniem.
Brda
Posmak zielonego jabłka. Idealne solo lub do
lekkich przystawek, sałatek, zup, białych mięs i
ryb, dao z owocami morza.

60zł/butelka

Kolejne doskonałe, gruzioskie wino. Lekkie,
półwytrawne, ucieszy każdego, kto lubi
delikatne połączenia. Charakteryzuje je
kwiatowo-owocowy aromat oraz lekko złamany
słodyczą smak orzechów. Doskonałe do białego
mięsa, tart i sałatek, a także jako aperitif.

60zł/butelka

Gruzja
Kahketi

Włochy
Salento

Argentyna

Słomkowożółta barwa, złociste refleksy . Wino o
intensywnym, trwałym aromacie z nutami
dojrzałych brzoskwio, marakui i mandarynki.
Znakomity aperitif, dobre do lekkich
przystawek, dao z ryb i białego mięsa, do
makaronu z lekkimi sosami.
Wyczuwalne aromaty owoców cytrusowych i
dojrzałych brzoskwio, z delikatną nutą świeżych
ziół i jaśminu. Długie zakooczenie z miłą
kwasowością. Pasuje do surowych oraz
gotowanych ryb, wędzonego łososia, owoców
morza, szczególnie krewetek oraz do wszelkich
sałatek.

70zł/butelka

75zł/butelka

KARTA WIN
WINA BIAŁE / RÓŻOWE
NAZWA

Riesling
Feinherb
wino półwytrawne

Riesling
Auf der Pochel
wino wytrawne

Monjardin
Chardonnay
wytrawne

San Martino
Prosecco
wino musujące
wytrawne

SZCZEP

Riesling

Riesling

Chardonnay

Glera

Delapierre
Tradicion Brut Cava
Macabeo,
wino musujące
Parellada, Xarello
wytrawne

Casa Defra
wino różowe
wytrawne

Casa de Varzi
wino różowe
wytrawne

Pinot Grigio

Merlot, Muscat

KRAJ

OPIS

CENA

Niemcy

Białe wino o wyjątkowym, złoto-słomkowym
kolorze, doskonałym balansie słodyczy z
mineralnością wynikającą z wapiennego
podłoża, na którym rosną winogrona. Wyraźne
nuty brzoskwio i cytrusów świetnie współgrają z
wyraźną mineralnością. Doskonale łączy się z
rybami i daniami pikantnymi.

65zł/butelka

Niemcy

Hanewald-Schwerdt to białe wino, powstałe ze
szczepu Riesling, pochodzące z niemieckiego
Palatynatu. Charakteryzuje się aromatem
dojrzałych jabłek oraz limonki. W smkau jest
wytrawne, ostre, pikantne i świeże, obdarzone
cytrusowymi nutami. Znakomicie sprawdza się
do ryb, drobiu oraz sałatek.

75zł/butelka

Hiszpania

Intensywny Chardonnay odsłaniający dojrzałe
owoce, egzotyczne akcenty i kwiatowe nuty, z
subtelnymi nutami miodu. Świeże i
aromatyczne, przypominające zielone jabłka o
lekko gorzkawych nutach i doskonałej jakości.
Idealne do makaronów i jako aperitif.

90zł/butelka

Wino musujące o półwytrawnym charakterze.
Aromaty
kwiatów wiosennych, świeżych jabłek i gruszek.
W ustach wino
złożone, o przyjemnie odświeżającym,
mineralnym finiszu.

75zł/butelka

Hiszpania

Jasnożółty kolor. Orzeźwiający zapach białych
owoców pestkowych z nutą drożdży.
Smak: W ustach świeże, orzeźwiające, smaczne,
z dobrą kwasowością. Potrawy: Aperitif,
zapiekane warzywa, szarlotka.

70zł/butelka

Włochy

Lekkie, wytrawne wino o bladoróżowej barwie i
nosie pełnym subtelnych aromatów świeżych
owoców (truskawek, gruszek). W ustach
delikatne, smaczne i rześkie, o przyjemnym
cytrusowym posmaku. Idealne do sałatek,
lekkich dao rybnych, warzywnych przystawek
lub jako aperitif.

60zł/butelka

Włochy
Veneto

Urugwaj

Rześkie i lekkie różowe półwytrawne wino z
Urugwaju o wyraźnych aromatach róż i jaśminu.
W ustach subtelne, harmonijne, przyjemnie
owocowe, o świeżym posmaku. Idealne do
makaronów, sałatek lub samo.

70zł/butelka

KARTA WIN
WINA CZERWONE

NAZWA

Telish
wino wytrawne

Big Fat LLama
wino wytrawne

Ramon Bilbao
wino wytrawne

Parra Graciano
wino półwytrawne

Terrai „OVG”
Old Vine
wino wytrawne

Whistling Duck
wino wytrawne

Alamos
wino wytrawne

Messapi
wino wytrawne

SZCZEP

KRAJ

Cabernet
Sauvignon

Bułgaria
Pleven

Merlot

Tempranillo

Graciano

Garnacha

Shiraz

Cabernet
Sauvignon

Primitivo

OPIS
Doskonałe wino, świeże i soczyste. Wyczuwalne
aromaty dojrzałych, miękkich owoców: jeżyn,
wiśni oraz aromaty rozgrzanej słoocem
wilgotnej ziemi. Przyjemne, lekko wyczuwalne
taniny i elegancki finisz.

CENA

55zł/butelka
8 zł/kieliszek

Wino o barwie głębokiej czerwieni
z niebieskawymi refleksami. Aromaty wiśni,
śliwek, tytoniu, czekolady, kawy i cynamonu.
Wino o miękkiej, zrównoważonej wytrawności z
niuansami słodyczy. Idealne w połączeniu z
mięsnymi daniami, miękkimi serami, drobiem.

55zł/butelka
8 zł/kieliszek

Uniwersalne wino wytrawne o wyraźnie
owocowych aromatach harmonijnie
połączonych z subtelnymi nutami wanilii
i pieprzu. W ustach delikatne, krągłe i świeże,
o długim, lekko przyprawowym posmaku.
Podawad do mięsa z grilla, makaronów, serów.

70zł/butelka
10zł/kieliszek

Hiszpania

Wino produkowane w winnicy Finca
Entresendas położonej nieopodal miasta
Cuenca, ponad 900 metrów nad poziomem
morza, w środkowej części Hiszpanii.
Młode, lekkie, wyczuwalne aromaty śliwek i
czarnych oliwek. Delikatne.

70zł/butelka
10zł/kieliszek

Hiszpania
Cariñena

Piękny, ciemny purpurowy kolor
z fioletowymi refleksami. Aromaty dojrzałych
miękkich owoców-truskawek, czerwonej i
czarnej porzeczki, jagód, z nutami przypraw.
Doskonale podkreśli smak mięs z grilla, dobrze
zgra się również z makaronami.

55zł/butelka

Australijski klasyk. Bogate aromaty dojrzałych
śliwek, ciemnych wiśni i świeżych jeżyn z nutą
przypraw. W ustach skoncentrowane, okrągłe
i gładkie, cudowne smaki dojrzałych wiśni i
ciemnych śliwek, świetna kwasowośd. Idealne
do pikantnych dao z wołowiny.

60zł/butelka

Intensywne, pełne w smaku wino o aromatach
czerwonych miękkich owoców, z nutą cygar i
skóry. Delikatnie wytrawne taniny w finiszu.
Doskonałe do dao z grilla, pieczeni oraz
mięsnych sosów.

75zł/butelka

Chile
Rapel Valley

Hiszpania

Australia
Riverina

Argentyna
Uco Valley

Włochy

W aromacie nuty owoców leśnych
z niuansem tytoniu i ziół prowansalskich. Smak
wytrawny, harmonijny i zrównoważony, z
akcentami skóry, cynamonu i lekko korzennym
posmakiem. Doskonałe do czerwonych mięs,
jagnięciny, baraniny, drobiu, wędlin.

85zł/butelka

KARTA WIN
WINA CIEKAWE / OSTATNIE BUTELKI
NAZWA
Medievo Cofrade
wino wytrawne

Alquez Calatayud
DO
wino
wytrawne

Les Vignes de
Bila-Haut Rouge
wino wytrawne

Piccini Chianti
Classico
wino wytrawne

SZCZEP

KRAJ

Tempranillo

Hiszpania
Rioja

Garnacha

Grenache, Syrah,
Carignon

75zł/butelka

Francja
Roussillon

Michael Chapoutier to prawdziwy geniusz
współczesnego winiarstwa. Stworzone przez
niego wino jest świeże, okrągłe, elastyczne, z
miękkimi taninami, z posmakiem pieprzu i
tymianku w koocówce. Wino to będzie
idealnym zwieoczeniem kolacji z czerwonym
mięsem w roli głównej.

Tempranilla

Hiszpania
Rioja

Gamla
wino wytrawne

Sangiovese

Izrael

Sessantanni
wino wytrawne

Primitivo
Di Manduria DOC

Włochy Apulia

Grenache

Rubinowa barwa, intensywny aromat owoców.
W smaku soczyste wiśnie i porzeczki.
Przyjemne, dobrze wypada zarówno w
towarzystwie lekkich dao mięsnych jak i
samodzielnie.

Hiszpania
Aragonia

Włochy

Domaine Vieux
Telegraphe
Telegramme Rouge
wino wytrawne

CENA

Żywy intensywny wiśniowy kolor. Atrakcyjne
aromaty czerwonych owoców i kwiatów z nutą
beczki. Na podniebieniu pełne, bogate, z długim
eleganckim wykooczeniem. Potrawy: Mięso z
grilla, makarony, wędliny i sery.

Toskania

Cerro Anon Reserva
Rioja DOCa
wino wytrawne

OPIS

Francja
Dolina Rodanu

Kolor rubinowy. Złożony i długotrwały nos z
wyraźnym aromatem dzikich jagód, z
dodatkiem pikantnych przypraw.
Na podniebieniu dobrze skonstruowany,
elegancki, okrągły i gładki z soczystymi i
miękkimi taninami. Wybór najlepszych gron
Sangiovese i Merlot.
Kolor dojrzałej wiśni z rubinowymi refleksami.
Elegancki aromat czerwonych owoców, pięknie
wkomponowany w dębowe nuty.
Wino okrągłe, świetnie zbalansowane, paleta
smaków wynikająca przede wszystkim z
doskonałego użycia beczki oraz długiego
dojrzewania w butelce.
Bogate, skoncentrowane wino wytrawne o
głębokiej, rubinowej barwie z refleksami
czerwieni. Aromaty suszonych kwiatów, jagód,
likieru z czarnej porzeczki i przypraw
wzbogaconych o nuty waniliowe. W ustach
krągłe, smakowite, aksamitnie taniczne, z
długim i efektownym finiszem.
Głęboka rubinowo-granatowa barwa. Aromat
soczystych jagód i jeżyn z delikatną wanilią. W
smaku dżem z wiśni, o pikantnej nucie drewna i
tytoniu. Przyjemne, miękkie taniny. Perfekcyjnie
łączy się z grillowanym czerwonym mięsem,
dojrzałym serem, makaronem z ciężkim sosem.
Kolor ciemnowiśniowy. Aromaty dojrzałych
soczystych wiśni z odrobiną cynamonu, drewna,
skóry i przypraw.
W smaku okrągłe, pełne i eleganckie dzięki
aksamitnej teksturze. Soczysty mocny finisz.

75zł/butelka

85zł/butelka

90zł/butelka

100zł/butelka

110zł/butelka

230zł/butelka

260zł/butelka

