
Karta Win



Sacchetto l'Elfo
Apelacja: igt veneto
Szczep: 100% pinot grigio

Jasno-�ó�ta barwa, z zielonymi re�eksami. Doskonale wywa�one aromaty owocowe, przypomina-
j�ce �wie�e kwiaty cytryny. W ustach delikatnie perliste z orze�wiaj�c� i znakomicie dobran� 
kwasowo�ci�.

Doskona�e jako aperitif jak równie� do ryb, owoców morza i letnich sa�at.

15cl

75cl

18 pln

80 pln

Chloris Malvasia
Apelacja: igt salento
Szczep: 100% malvasia

Wino o delikatnej s�omkowej barwie, zaskakuje bogat� intensywno�ci� aromatu. Odnajdujemy 
w nim owoce tropikalne po��czone z miodem i wanili�, natomiast w ustach uderza �wie�o�ci� 
i równowag�. Dobrze zbudowane, harmonijne i trwa�e, wytrawne, ale niezwykle przyjemne w piciu 
i delikatne jednocze�nie.

Wino, cho� wytrawne smakuje jak pó�s�odkie, odmiana Malvasia ma sporo cukru i lubi s�o�ce, st�d 
takie wra�enie. Dlatego idealnie mo�e zast�pi� aperitif, doskona�e do sa�atek oraz do delikatnych 
deserów.

Planeta Alastro
Apelacja: igt sicilia
Szczep: 95% Grecanico, 5% Fiano

Jasno-s�omkowa barwa z zielonkawymi re�eksami. Aromaty dojrza�ego bia�ego melona, brzoskwi-
ni, uzupe�nione s�odkimi nutami bia�ej czekolady, bezy i delikatn� mineralno�ci�. Wino mi�kkie 
o dobrej kwasowo��, która podkre�la �wie�o��. Na �niszu wyra�nie pobrzmiewaj� niesamowite nuty 
kwiatowe.

Wino rekomendowane do da� g�ównych z owocami morza, lekkich, ale g�stych zup warzywnych 
i rybnych. Pasuje równie� do lekkich makaronów np. z broku�ami i nadziewanych karczochów.

75cl 90 pln

75cl 140 pln

75cl 130 pln

Wina białe
W�ochy

Gavi 
Apelacja: Docg Gavi
Szczep: 100% Cortese

Wino o jasno�ó�tym kolorze z delikatnymi odcieniami zieleni. W jego zapachu wyczuwalne s� 
intensywne aromaty kwiatów i skórki pomara�czy oraz delikatnych, aromatycznych zió�.

15cl

75cl

23 pln

110 pln

Elena Walch
Apelacja: doc alto adige
Szczep: pinot grigio

Wino powstaje w znanej winnicy Elena Walch, na bazie szczepu pinot grigio w apelacji DOC Alto 
Adige w po�udniowym Tyrolu. Urzeka nutami owocowymi dojrza�ych gruszek, bia�ym pieprzem 
i odrobin� sza�wii. Na podniebieniu wyczuwa si� bogactwo minera�ów i s�ony prze-d�u�ony posmak.

Potrawy m�czne, ryby, warzywa.

Casa di Rocco Bianco
Apelacja: igt toscana
Szczep: 85% Trebbiano Toscano , 15% Chardonnay

Jasno barwa z zielonymi re�eksami. Intensywny zapach s�odkiej cytryny z nutami jab�ek i dzikich 
kwiatów. W ustach zdecydowanie wytrawne i pe�ne charakteru z wyra�nie zaznaczon� kwasowo�ci�. 
Polecane do ryb i owoców morza, lekkich przystawek i past Polecane równie� jako aperitif.

Do ryb i owoców morza, lekkich przystawek i past Polecane równie� jako aperitif.

75cl 65 pln



Pomino Bianco
Apelacja: doc pomino
Szczep: 50% Chardonnay 50% Pinot Bianco

Winogrona szczepów chardonnay i pinot Bianco, na których zbudowane jest Pomino Bianco, 
dojrzewaj� na wysoko�ci 700 metrów, daj�c wino o intensywnym kwiatowym aromacie, z wyra�n� 
nut� plumerii i ja�minu, uzupe�niona przez morel� i pigw�. Na podniebieniu jest o�ywcze i dobrze 
zbalansowane, z d�ugim �niszem o delikatnym posmaku dojrza�ych malin.

Do ryb i owoców morza, warzyw, serów

Bianchetto
Apelacja: igt veneto
Szczep: 100% sauvignon blanc

Jasna, blado�ó�ta barwa. Wino aromatyczne, dominuj� nuty owoców tropikalnych i trawy. Na 
podniebieniu wino pe�ne, �wie�e i dojrza�e. Przyjemny i orze�wiaj�cy �nisz.

Wino rekomendowane do owoców morza, bia�ych lekkich ryb i bogatych sa�at. Doskona�e tak�e jako 
apertif.

Beyound the Clouds
Apelacja: doc alto adige
Szczep: Chardonnay

W zapachu tego wina jest wyczuwalna gra owocowych aromatów z dodatkiem kwiatów, p�atków ró� 
i lekkich nut tostowych. Pojawiaj� si� tu równie� delikatne nuty d�bu, a to dlatego, �e cz��� wina 
dojrzewa przez 10 miesi�cy w beczkach d�bowych, a pó�niej jako �nalny produkt � le�akuje przez 
6 miesi�cy w butelkach. To niewiarygodne, ale Beyond �e Clouds dosta�o niemal 30 odznacze� 
bran�y winiarskiej, w tym kilkukrotnie wysok� not� od cenionego krytyka Jamesa Sucklinga i wyró-
�nienia od magazynu Wine Spectator.

Ryby, kurczak, owoce morza

75cl 130 pln

75cl 70 pln

75cl 390 pln

Hiszpania
Flor de Vetus
Apelacja: do rueda
Szczep: 100% verdejo

Flor de Vetus Verdejo to wino zasadniczo ró�ne od pozosta�ych win tworz�cych rodzin� Vetus. Bia�e, 
wytrawne, m�ode "Flor de Vetus" powstaje z winogron szczepu Verdejo uprawianych na wysoko�ci 900 
m n.p.m., na piaszczystych glebach regionu Rueda. Zebrane pod koniec sierpnia i oczyszczone, 
winogrona poddane zostaj� fermentacji alkoholowej w kadziach ze stali nierdzewnej. Tak powsta�e wino 
jest niezw�ocznie butelkowane, zachowuj�c swój szczególnie �wie�y, soczysty, smak i doskona�y poziom 
naturalnej kwasowo�ci. Flor de Vetus to wino doceniane przez krytyków. Warto zauwa�y�, �e za�o�yciele 
grupy Artevino (rodzina Antón), do której nale�y Flor de Vetus odnosz� sukcesy równie� 
w bran�y restauracyjnej. Nale��ca do nich restauracja Zaldiaran (w Vitorii) posiada gwiazdk� Michellin.

Wino rekomendowane do ryb i owoców morza, da� z kurczaka, lekkich w�dlin i l�ejszych makaronów.

75cl 120 pln

Ropiteau Chablis
Apelacja: ac chablis
Szczep: 100% chardonnay

Ze wszystkich burgundzkich winnic najdalej znajduj� si� po�o�one na pó�nocy winnice Chablis. 
Pochodz�ce st�d grona chardonnay, podstawa win typu Chablis, dzi�ki ch�odnemu klimatowi i wyj�-
tkowo wapiennej glebie nabieraj� mineralno�ci. Chablis Ropiteau ma elegancki, pe�en �wie�ych 
owoców bukiet, z dominant� gruszki i jab�ka, i lekk� d�bow� nut�. Smak jest bogaty i pe�ny, a kwaso-
wo�� dobrze zbalansowana jab�kowo-miodowymi akcentami.

Ryby, sushi, kurczak, sery, dania z grilla

75cl 180 pln

Francja

Alianca Vinho Verde
Apelacja: doc vinho verde
Szczep: Azal, Pedernã, Trajadura, Loureiro

Portugalski termin vinho verde oznacza zielone wino. Ta nazwa nawi�zuje do �wie�o�ci i m�odo�ci � 
najwi�kszych zalet, które zapewni�y temu winu �wiatow� s�aw�. Jego producent Aliança zosta� 
uznany przez presti�owy magazyn winiarski Wine Spectator za jedn� z 20 najlepszych �rm 
winiarskich na �wiecie. W ustach wino pozostawia orze�wiaj�c� cytrusowa kwasowo�� z delikatnym 
s�odkim zako�czeniem.

Owoce morza, ryby, warzywa, dania orientalne

75cl 65 pln

Portugalia



Niemcy
Tiefgang Kalkstein Riesling
Apelacja: pfalz
Szczep: 100% riesling

Wino o jasno�ó�tej barwie z jasnozielonymi re�eksami. W nosie wyczuwalne nut owoców egzo-
tycznych, ale jednocze�nie aromaty przyprawowo-pieprzowe. W ustach owocowe, dobrze zrówno-
wa�one kwasowo�ci�, z mineralno�ci� w tle.

Idealne do lekkich potraw, ryby na parze, delikatnego bia�ego mi�sa oraz �wie�ego sera

75cl 75 pln

Prinz von Hessen Classic Riesling
Apelacja: rheingau
Szczep: 100% riesling

Dynastia ksi���t Hesji jest jedn� z najstarszych rodzin arystokratycznych w Europie z ponad 800-
letni� histori�. Obecnie rozleg�e winnice tego rodu skupione s� w wi�kszo�ci na tradycyjnej 
produkcji najwy�szej klasy rieslingów. Prinz Von Hessen to wyborny riesling o �wie�ym owocowym 
zapachu jab�ek i cytrusów z subteln� nut� grejpfruta i brzoskwini. W jego smaku jest wyczuwalna 
niezwykle przyjemna s�odycz i delikatna struktura

Ryby, kurczak, indyk, sushi

75cl 140 pln

Bodega Piedra Negra Alta Collection
Apelacja: do Mendoza
Szczep: 100% torrontes

Jasno�ó�ta barwa z odcieniami srebra. Aromaty bia�ych kwiatów i �ródziemnomorskich owoców - brzo-
skwini, liczi i melona. Wywa�ona kwasowo��, �wie�e i przyjemne w ustach. Aromatyczne, kwiatowe 
wyko�czenie.

Wino rekomendowane jako aperitif. Doskonale podkre�la zarówno dania s�odkie jak i kwa�ne, a tak�e sushi.

75cl 85 pln

�gentyna

Chile
Montes Reserva Sauvignon Blanc
Apelacja: do Casablanca valley
Szczep: 100% sauvignon Blanc

Jasno�ó�ta barwa. Atrakcyjne aromaty owoców tropikalnych i zielonych traw. �wie�e, orze�wiaj�ce 
z doskonale dobran� kwasowo�ci�. Wino do picia do zaraz, idealne jako aperitif a tak�e do �wie�ych 
serów (np. riccota), cytrusowych marynat do ryb i kurczaka. Dobrze wspó�gra z pikantnymi daniami 
w lekkich sosach.

W kuchni wino wszechstronne, znakomite jako aperitif. Dobrze wspó�gra z owocami morza, �wie-
�ymi serami ricotta lub chevre. Dobre do ryb i kurczaka w cytrusowych marynatach. Stanowi �wietne 
uzupe�nienie potraw lekkich, �agodnych lub w �rednio pikantnych sosach.

75cl 95 pln

Nowa Zelandia
Ribbonwood Sauvignon Blanc
Apelacja: Marlborough
Szczep: 100% sauvignon Blanc

Wina sygnowane mark� Ribbonwood to zdobywcy wielu nagród w bran�y winiarskiej. Nagradzane 
by�o tak�e wino tego nowozelandzkiego producenta, bazuj�ce na szczepie sauvignon blanc � bogate 
w aromaty dojrza�ych owoców tropikalnych, grejpfruta, marakui z nut� suszonego tymianku. Dobrze 
zbalansowany i lekko mineralny Ribbonwood Sauvignon Blanc zdoby� m.in. br�z w International 
Wine Challenge i z�oto w Hong Kong International Wine & Spirit Competition.

Owoce morza, ryby, warzywa

75cl 120 pln

USA
Hess Select Chardonnay
Apelacja: Monterey county, CA
Szczep: 100% chardonnay

�ó�ta barwa ze z�ocistymi re�eksami. Intensywne aromaty gruszki i cytrusów, podkre�lone nutami 
cytryny i limonki. Na podniebieniu ananas i smaki owoców tropikalnych. Ca�o�� podkre�lona 
subteln� nut� tostów, która wspaniale równowa�y kwasowo��. Wino le�akowa�o 9 miesi�cy w be-
czkach z d�bu francuskiego (30% nowe beczki)  

Dzi�ki naturalnej kwasowo�ci wino rekomendowane do da� pikantnych, bogatych, do makaronów 
w kremowych sosach, kuchni azjatyckiej, grillowanego tu�czyka.

75cl 130 pln



Valpolicella Classico Monte Baldon
Apelacja: DOC Valpolicella Classico
Szczep: Corvina, Rondinella, Molinara

Wino urzeka rubinowym kolorem, zapachem m�odych owoców i mi�kkim, delikatnym smakiem.

Wina czerwone
W�ochy

15cl

75cl

18 pln

90 pln

Chloris Primitivo di Manduria
Apelacja: dop primitive di manduria
Szczep: 100% primitivo

Barwa czerwono-rubinowa z �oletowymi re�eksami. Nos typowy, bardzo intensywny, kojarz�cy si� 
z bardzo dojrza�ymi czerwonymi owocami, d�emem �liwkowym, z akcentami przypraw i lukrecji 
z nut� suszonych owoców. W smaku pe�ne, mi�kkie, dobrze zbudowane i zrównowa�one, w �nale 
powracaj� przyjemne nuty aromatyczne czarnej wi�ni, suszonych �g, kakao i kawy.

Doskona�e do dojrza�ych serów i mi�s, ale równie dobrze smakuje pite samodzielnie.

15cl

75cl

25 pln

120 pln

Caspagnolo Chianti Colli Senesi
Apelacja: docg chianti
Szczep: 90% Sangiovese, 10% Merlot

Jasna, rubinowa barwa. Owocowe aromaty z wyczuwaln� czarn� porzeczk� oraz nut� �o�ków. 
Dobrze zbalansowane wino z harmonijnymi taninami. Wino dobrze zbalansowane znakomicie ��czy 
przyjemne owocowe akcenty Merlot po��czone z taninami szczepu Sangiovese, tworz�c doskona�y 
dodatek do wielu da� kuchni w�oskiej.

W kuchni szczególnie polecane do ró�nego rodzaju w�oskich makaronów oraz da� z drobiu.

Planeta Plumbago
Apelacja: igt sicilia
Szczep: 100% nero d�avola

Intensywna rubinowa barwa z purpurowymi re�eksami. Aromaty czerwonych owoców, takich jak 
�liwki, dojrza�e je�yny typowe dla zachodniej cz��ci Sycylii, mieszaj� si� z zapachem kakao i dobrze 
zintegrowanej beczki. W ustach akcenty owocowe podkre�lone mi�kk� tanin�.

Wino rekomendowane do da� kuchni �ródziemnomorskiej, czerwonych mi�s, potraw z grilla, pie-
czonej wieprzowiny i grillowanych steków z tu�czyka, dziczyzny i jagni�ciny.

Nipozzano Riserva
Apelacja: docg chianti Ru�na
Szczep: sangiovese

Ród Frescobaldich w 1855 r. sprowadzi� do Toskanii szczepy chardonnay, cabernet i merlot, a nowo-
czesne techniki upraw i produkcji zacz�� stosowa� ju� w po�owie XIX w. Pochodz�ce z ich winnicy 
Nipozzano Riserva ma pe�n� blasku, szkar�atno-czerwon� barw�, skrywaj�c� aromat toska�skich 
kwiatów i owocowe nuty malin, je�yn i jagód, dope�nione lekko w�dzon� woni� herbaty, ga�ki 
muszkato�owej i kawy. Na podniebieniu wino jest �ywe i mi�kkie, z dobrze zbalansowanymi tani-
nami i d�ugim �niszem.

Czerwone mi�so, wo�owina, sery

75cl 130 pln

75cl 140 pln

75cl 180 pln

75cl 130 pln

Barbera D�Alba Sanguigna
Apelacja: doc Barbera d�Alba
Szczep: 100% Barbera

G��boka, rubinowa barwa. Bukiet intensywny z akcentem czerwonych owoców. Na palecie g�adkie, 
mi�kkie i z�o�one, z du�� ilo�ci� dojrza�ych wi�ni, jagód, �liwek i porzeczek. Wino o silnym chara-
kterze, eleganckie ze wspania�ym zako�czeniem.

Wino rekomendowane do pieczonej wo�owiny, dziczyzny, makaronów,lekkich serów.



Lucente
Apelacja: igt toscana
Szczep: Merlot, Sangiovese, Cabernet Sauvignon

W 1995 roku, zwi�zana z Toskani� �rma Fresescobaldi postanowi�a po��czy� si�y z czo�owym 
kalifornijskim producentem win � Robertem Moldavi. Imponuj�ce, 700-letnie do�wiadczenie rodzi-
ny Frescobaldich w parze z niezwyk�ymi rozwi�zaniami technicznymi, z których s�yn�� Mondavi, 
da�o fantastyczny rezultat. Powsta�e w wyniku tej spó�ki, produkowane w toska�skim Montalcino, 
karmazynowe Lucente, pachnie intensywnie i pikantnie z nut� jagody i szczypt� tytoniu, dope�nion� 
przez tosty i je�yny. Jest pe�ne �nezji, nowoczesne, z doskona�� struktur� i zwartymi taninami.

Czerwone mi�so, baranina, wo�owina, sery

Barolo Nirvasco
Apelacja: docg barolo
Szczep: 100% nebbiolo

Król Piemontu o g��bokiej, granatowo-czerwonej barwie. Bukiet zdominowany przez aromaty 
czerwonych owoców le�nych, a tak�e pude�ka cygar i gorzkiej czekolady. Wino pot��ne pe�ne 
i surowe. Po latach staje si� bardziej przyst�pne, mi�kkie, aksamitne i dobrze zbalansowane.

Wino rekomendowane do pieczonej wo�owiny, dziczyzny, serów.

CastelGiocondo
Apelacja: docg brunello di montalcino
Szczep: 100% Sangiovese grosso

Historia g�osi, �e sam Michelangelo wymienia� swoje obrazy na wina pochodz�ce z winnic 
Frescobaldich, rodu zajmuj�cego si� produkcj� win od 1308 r. Wielbicielami tych win byli te� 
Donatello i Michelozzo, a tak�e angielska monarchia, w tym Henryk VIII. Trudno im si� dziwi�, 
próbuj�c tego doskona�ego, intensywnie rubinowego Castelgiocondo, o intensywnym aromacie 
malin i granatu z eleganck�, kwiatow� nut�. Na podniebieniu wino jest harmonijne, o wspania�ej 
strukturze i szlachetnych taninach, z wyczuwalnym mineralnym posmakiem

Wino rekomendowane do baraniny, wo�owiny, dziczyzny, serów.

Filograno ORO
Apelacja: doc primitivo di manduria
Szczep: 100% primitivo

Wino o intensywnej barwie czerwieni z granatowymi re�eksami. Ujmuje aromatem dojrza�ych, 
ciemnych owoców, suszonej �liwki, kon�tury, go�dzików i egzotycznego drewna. W ustach pe�ne 
o pot��nej strukturze, z d�ugim, trwa�ym zako�czeniem. Smak okr�g�y i mi�kki, nasycony ciemnymi 
owocami z g�stymi d�emowymi taninami. W tle sza�wia, go�dziki, tymianek i wanilia.

Wino idealne do ob�tych potraw, bogatych pieczonych mi�s, gulaszy, czy aromatycznego grilla.

75cl 320 pln

75cl 450 pln

75cl 220 pln

75cl 280 pln

75cl 110 pln

Chunky
Apelacja: igt puglia
Szczep: zinfandel

Wysokiej jako�ci wina w rozs�dnej cenie to specjalno�� wspó�pracuj�cej z producentami z ca�ego 
�wiata, i produkuj�cej wina we w�oskiej Apulii, Abruzji, Sycylii i Veneto � Mare Magnum. Pro-
dukowane w Apulii Chunky Red Zinfandel ma g�st�, ciemnoczerwon� barw� a w bukiecie 
interesuj�ce aromaty ciemnych jagód, dope�nione nut� d�bu, mi�ty i wanilii. Le�akowanie 
w beczkach z ameryka�skiego d�bu nadaje mu waniliowego charakteru, i delikatnych koko-sowych 
i karmelowych nut. Na podniebieniu pe�ne, z dobr� struktur� i d�bowym posmakiem, prze�amanym 
przez owoce, wanili�, kaw� i lukrecj�.

Czerwone mi�sa, g��, baranina

Bersano Piemonte
Apelacja: doc piemonte
Szczep: 100% barbera

G��boka, rubinowa barwa. Bukiet intensywny z wyra�nymi nutami czerwonych owoców. Na palecie 
wino �rednio-ci��kie, niezbyt taniczne ze �wie�� nut� owocow� w tle. �wietne wino do picia na co 
dzie�.

Wino rekomendowane do lekkich przystawek, pizzy, mi�s z grilla.

75cl 90 pln



La Torre
Apelacja: docg morellino di scansano
Szczep: sangiovese, cabernet sauvignon

Frescobaldi to jeden z najwa�niejszych europejskich producentów, dystrybuuj�cy wino do ponad 65 
krajów �wiata, w�a�ciciel oko�o 1000 ha toska�skich winnic. Baz� ich wina La Torre jest szczep 
sangiovese z niewielkim dodatkiem gron cabernet sauvignon � w parze daj�ce wina o pi�knej 
rubinowej barwie i nutach dojrza�ych owoców: suszonej �liwki i ciemnej wi�ni. W smaku jest 
zrównowa�one, z charakterystycznym aromatem toska�skich kwiatów, ró� i �o�ków i owocowym 
akcentem wi�ni i truskawki.

Potrawy m�czne, kurczak,  mi�sa z grilla.

Tenuta di Castiglioni
Apelacja: igt toscana
Szczep: sangiovese, cabernet sauvignon, merlot, petit verdot

Wina Frescobaldich s� produkowane w 6 posiad�o�ciach w Toskanii: Nipozzano, Castelgio-condo, 
Pomino, Ammiraglia, Castiglioni i Remole. Pochodz�ce st�d wino Tenuta di Castiglioni jest 
intensywnie rubinowe i pe�ne szkar�atnych re�eksów. W jego bukiecie pojawia si� owocowa s�odycz, 
z nutami jagód, wi�ni, porzeczek i kalifornijskiej �liwki, z�amane woni� tostów i przypraw. Na 
podniebieniu jest mi�kkie i okr�g�e, z intensywnym smakiem dojrza�ych owoców

Dziczyzna, wo�owina, wieprzowina

Pomino Nero
Apelacja: doc pomino
Szczep: 100% Pinot Nero

Obecnie �rm� Frescobaldi prowadzi 30 pokolenie tego szlachetnego rodu, reprezentowane przez 
Lamberto Frescobaldiego, z pasj� kontynuuj�cego rodzinne tradycje. Wytwarzane w winnicy 
w Pomino, eleganckie, rubinowe Pomino Pinot Nero ma bukiet pe�en aromatów owoców, 
z dominacj� wi�ni i je�yn, dope�niony przez cynamon i go�dziki, z nut� tytoniu i kawy. Jego pi�kny 
zapach harmonijnie zgrywa si� ze smakiem � o�ywczym, o dobrej strukturze, pe�nym jagodowych 
owoców i mi�kkich tanin. 

Baranina, wieprzowina

75cl 110 pln

75cl 190 pln

75cl 220 pln

Finca Villacreces Pruno
Apelacja: do ribera del duero
Szczep: 10% Cabernet Sauvignon, 90% Tempranillo

Pruno to wino pochodz�ce z najm�odszej, bo niespe�na dwudziestoletniej cz��ci winnicy Finca 
Villacreces (po�o�onej w jednym z najlepszych winiarskich regionów Hiszpanii - dolinie Ribera del 
Duero) a mimo to, cieszy si� nies�abn�cym uznaniem krytyków. Wystarczy wspomnie�, 
�e niemal co roku wysokim notami nagradza Pruno Robert Parker. W ubieg�orocznej edycji jego 
przewodnika Pruno 2013 otrzyma�o nawet tytu� �Best of 2015 Guide�. Warto zauwa�y�, �e 
za�o�yciele grupy Artevino (rodzina Antón), do której nale�y Finca Villacreces odnosz� sukcesy 
równie� w bran�y restauracyjnej. Nale��ca do nich restauracja Zaldiaran (w Vitorii) posiada 
gwiazdk� Michellin.

Wino polecane do szynki, dojrza�ych serów, mi�snych zapiekanek, czerwone mi�sa, pieczeni

75cl 130 pln

Vina Pomal Centenario Crianza
Apelacja: DO Rioja 
Szczep: 100% Tempranillo

G��boki, wi�niowy kolor z �oletowymi re�eksami. Bogaty, aromatyczny bukiet ciemnych owoców 
i lukrecji z nut� wanilii oraz palonej kawy. Mi�kkie, zrównowa�one i �wie�e na podniebieniu z dobr� 
struktur� i �agodnymi taninami.

75cl 110 pln

Hiszpania



Kaiken Seleccion Especial Malbec
Apelacja: do Mendoza
Szczep: 94% Malbec, 6% Cabernet Sauvignon

�ywa, rubinowoczerwona barwa z �oletowymi re�eksami. W nosie aromaty ciemnych owoców 
i jagód w towarzystwie czekolady i wanilii. Wyczuwalne delikatne akcenty tytoniu i to�. Ca�o�� 
podkre�lona nutami kwiatowymi, które zwi�kszaj� z�o�ono�� wina. W ustach aksamitne i harmo-
nijne. Wspania�a struktura ujawnia nuty wanilii w d�ugim �niszu. �wie�e i radosne wino z doskona�� 
równowag� kwasowo�ci i tanin.

Wino rekomendowane do �agodnych, grillowanych mi�s, gulasz wo�owego, wo�owiny argety�skiej, 
makaronów w ci��kich sosach.

75cl 90 pln

Bodega Piedra Negra Gran Malbec
Apelacja: do Valle de uco
Szczep: 100% Malbec

Argenty�czycy u�ywaj� na okre�lenie podnó�a Kordylierów nazwy "Piedra Negra" (czarny kamie�). 
Poniewa� winoro�l ro�nie tam na bardzo ciemnych glebach, ten malbec nosi w�a�nie tak� nazw�. 
Wino ma barw� ciemnoczerwon�, niemal atramentow�, na podniebieniu daje wra�enia przypraw 
i aksamitnych tanin, nut� kra�cow� stanowi wyra�nie wyczuwalna delikatna wanilia otrzymana 
w wyniku le�akowania we francuskich beczkach.

Wino doskona�e do pieczeni, szczególnie wo�owych oraz do steków

75cl 190 pln

Argentyna

Francja
Chateau Puy Rigaud
Apelacja: Ac Montany Saint emillion
Szczep: 100% merlot

Chateau Puy Rigaud jest w 100% winem ze szczepu Merlot. Prezentuje purpurow� sukni�. G��bok�, 
jasn�, wr�cz �wiec�c� barw�. Nos ujawnia aromaty czerwonych i czarnych dojrza�ych owoców oraz 
przypraw. Na podniebieniu znajdziemy wino pe�ne, eleganckie, ustrukturyzowane nutami 
dojrza�ych owoców, któremu towarzysz� pot��ne aksamitne taniny.

To wino doskonale prezentuje si� boku wo�owiny czy kaczki. Dobrze komponuje si� równie� 
z potrawami z grzybami. Idealne do koziego sera z �gami.

75cl 130 pln

Gigondas
Apelacja: Ac gigondas
Szczep: 50% Grenache, 20% Syrah, 30% Mourvedre

Intensywna ciemnopurpurowa barwa. Wino mocne z dominuj�cymi aromatami orzecha, �ció�ki 
le�nej i owoców le�nych. Smak intensywny. Dzi�ki d�ugiemu okresowi dojrzewania w beczce wino 
zrównowa�one z wyczuwaln� tanin�, która prowadzi do d�ugiego �niszu.

W kuchni wino idealne do dziczyzny, w szczególno�ci do dzika. Dobrze komponuje si� z wo�owin� 
i ci��szymi serami.

75cl 220 pln

Montes Limited Selection
Apelacja: do colchagua, Apalta vineyard
Szczep: 70% cabernet sauvignon, 30% carmenere

Intensywna czerwono-rubinowa barwa. Eleganckie aromaty czekolady, pude�ka cygar i kawy 
z tchnieniem wanilii. W ustach wino mi�kkie, bogate i intensywne. D�ugi �nisz z ziemisto-
-przyprawowym akcentem charakterystycznym dla szczepu Carmenere.

Wino rekomendowane do bogatych da� na bazie czerwonych mi�s. Pasuje równie� do sosu bolo-
gnese, mi�snej pizzy, gulaszu jagni�cego.

75cl 120 pln

Chile



Montes Alpha
Apelacja: do casablanca
Szczep: 100% pinot noir

Pi�kna, delikatna rubinowa barwa. Intensywny, elegancki nos, z przewag� truskawek i nut kwia-
towych, które wspó�tworz� bardzo �ywe, harmonijne i ob�te wino. Na podniebieniu czyste, dobrze 
wywa�one, z mi�kkimi zaokr�glonymi taninami i dobrym poziomem kwasowo�ci.

W kuchni wino bardzo uniwersalne. Dobrze wspó�gra z fettuccine alfredo, grzybowym risotto, sa�aty 
z �ososiem, kotleciki ciel�ce, kaczka z sosem na bazie owoców.

75cl 160 pln

Montes Reserva
Apelacja: do colchagua
Szczep: 85% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon

Ciemnoczerwona, intensywna barwa. Elegancki wyrafinowany Merlot z dobrze zaznaczon� owoco-
wo�ci� i nut� czarnego pieprzu. Dodatek Cabernet Sauvignon wspaniale integruje beczk�, nadaje 
winu lepsz� struktur� i dodaje finezji. Wino w kuchni wszechstronne, znakomite do picia na co 
dzie�.

W kuchni wino wszechstronne, do picia na co dzie�. Dobrze wspó�gra z daniami mi�snymi, pizz�, 
kurczakiem w pomidorach lub w sosie grzybowym, pieczonych ziemniaków, zup warzywnych 
i zapiekanek.

75cl 95 pln

Jose de Sousa
Apelacja: do alantejano
Szczep: Grand Noir, Trincadeira, Aragonês

Fonseca to rodzinna firma, która od prawie dwóch wieków z pasj� zajmuje si� tworzeniem 
portugalskiego wina. Spadkobiercy winiarni za�o�onej przez José Maria da Fonsec� wyznaj� filozofi� 
trwa�ego rozwoju oraz inwestycji w badania i produkcj�. Zgodnie z nimi powstaje José de Sousa � 
czerwone wino o aromatach tytoniu, ciemnych owoców, wanilii, d�bu i przypraw. Jest owocowe, 
dobrze zrównowa�one z delikatnymi taninami i przyjemnym zako�czeniem.

Dziczyzna, wo�owina, sery, pieczenie

75cl 130 pln

Yalumba the Y Series
Apelacja: south australia
Szczep: 90% Shiraz, 10% Viognier

G��boka karmazynowo-fioletowa barwa. Aromaty zarówno dzikich jak i egzotycznych owoców. 
Wyczuwalne borówki, fio�ki i dojrza�e wi�nie pochodz�ce ze szczepu Shiraz. Ca�o�� podkre�lona 
egzotyczn� nut� Viogniera. W ustach wino dobrze zaokr�glone, �rednio zbudowane z akcentem 
rachat�ukum i dojrza�ych wi�ni, które tworz� wspania�� harmoni� z jedwabistymi taninami.

W kuchni wino bardzo wszechstronne. Polecane do czerwonych grillowanych mi�s, dzikiego 
ptactwa, lasagne, makaronów w ci��szych sosach.

75cl 140 pln

Portugalia

Australia

USA
Hess Select
Apelacja: North coast, CA
Szczep: 84% Cabernet Sauvignon, 9% Petite Sirah, 4% Merlot, 1% Malbec

Wspania�y przedstawiciel szczepu Cabernet Sauvignon. Dominuj� aromaty ciemnych owoców, 
wi�ni i cedrowych akcentów pochodz�cych z d�bu, podkre�lonych wra�eniem przypraw. W ustach 
bogate, kr�g�e z nut� dojrza�ych �liwek i malin. W ustach bogate, kr�g�e z nut� dojrza�ych �liwek 
i malin. Wino z�o�one, ale dzi�ki mi�kkiej taninie na �niszu gotowe do picia ju� teraz.

Wino rekomendowane do czerwonych mi�s, pol�dwicy wo�owej, steków t-bone, grillowanych mi�s 
i bogato przyprawionych burgerów.

75cl 150 pln



Nowa Zelandia
Opawa
Apelacja: Marlborough
Szczep: 100% Pinot Noir

Wino to ma eleganck� struktur�, jedwabist� konsystencj� i soczyst� kwasowo��, co zapewnia �wie-
�o��, a jednocze�nie charakteryzuje si� d�ugim finiszem. Prezentuje wielowarstwowe smaki owoco-
we, w towarzystwie delikatnych garbników.

�wietnie komponuje si� z delikatnie przyprawionym czerwonym mi�sem, dziczyzn� oraz �agodnymi 
serami.

75cl 180 pln

Bardolino Chiaretto Rosado
Apelacja: doc bardolino classico
Szczep: Cortina, rondinella, molinara

Winnica daj�ca pocz�tek dzia�alno�ci Cantina di Soave zosta�a za�o�ona w 1898 r. Grona szczepów 
Corvina, Rondinella i Molinara, dojrzewaj�ce na weneckich wzgórzach, z�o�y�y si� na to eleganckie, 
zabarwione na ró�owo Bardolino Chiaretto Cadis. Idealne jako aperitif � wytrawne, lecz wyj�tkowo 
�wie�e i g�adkie. Ma bogaty owocowy smak, z wyra�n� przewag� malin i truskawek, podkre�lonych 
delikatn� nut� grejpfruta.

Bia�e mi�so, kurczak

Wina różowe
W�ochy

75cl 80 pln

Rose d�Anjou
Apelacja: Ac rose d�anjou
Szczep: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon

Wino o pi�knej ró�owej barwie uzyskanej dzi�ki jednodniowej maceracji winogron, przejrzyste 
i delikatne. W bukiecie owocowe, �wie�e z lekkim aromatem kwiatów ró�y. W ustach delikatne, 
pocz�tkowa kwasowo�� idealnie zrównowa�ona s�odycz� truskawek i moreli.

Wino idealne jako aperitif lub jako dodatek do sa�atek, grillowanych mi�s, ciel�ciny oraz lekko 
przyprawionych egzotycznych da�. Doskona�e do sushi, albo te� do truskawkowych tart lub sa�atek 
owocowych.

75cl 80 pln

Bacalhoa Moscatel de Setubal
Apelacja: do setubal
Szczep: moscatel

Z winogron portugalskiego szczepu moscatel powstaje g�ównie deserowe aromatyczne wino, znane 
w �wiecie ze swojej s�odyczy. Pachnie wyrazi�cie: miodem, kwiatem pomara�czy, suszonymi figami, 
rodzynkami, karmelem. Takie jest te� wino Moscatel de Setúbal marki Bacalhoa o bursztynowej 
barwie i wyra�nym aromacie kwiatów pomara�czy, cytryn, herbaty i rodzynek. W ustach jest owo-
cowe i intensywne, pe�ne s�odko-kwa�nych smaków.

Desery, czekolada, owoce

Wina deserowe
Portugalia

15cl

75cl

18 pln

90 pln

Hiszpania



Moet & Chandon Brut Imperial
Apelacja: Ac champagne
Szczep: chardonnay, pinot noir, pinot menieur

Brut Imperial  to wy�mienity szampan b�d�cy owocem ponad stu rodzajów win pochodz�cych 
z trzech doskona�ych szczepów winogron: Pinot Noir, Chardonnay oraz Pinot Meunier. W czasie 
dojrzewania przechowywany jest w specjalnych piwnicach przez 30 miesi�cy, prawie dwa razy d�u�ej 
ni� wymaga tego prawo.

Jego z�oto- �ó�ty kolor z subtelnymi zielonkawymi refleksami idealnie komponuje si� z aromaty-
cznym bukietem zielonego jab�ka, owoców cytrusowych oraz orzechów nerkowca. Smak przepe�nia 
owocowa �wie�o�� z nutami jab�ka, gruszek i cytrusów, która dojrzewaj�c odkrywa wspania�y 
aromat pieczonych bu�eczek francuskich oraz orzechów laskowych. Na podniebieniu �agodnieje, 
staje si� pe�en g�adko�ci i finezji.

Aperitif, ryby, owoce morza

Szampany
Francja

75cl 300 pln

Marie Stuart Brut
Apelacja: Ac champagne
Szczep: chardonnay, pinot noir, pinot menieur

Elegancki i wywa�ony szampan, pe�en t�tni�cych �yciem b�belków, z d�ugo utrzymuj�c� si� piank�. 
Jego bogaty owocowy smak przepe�niaj� nuty muskatowych winogron i marakui z lekkim, mine-
ralnym wyko�czeniem. Za swój charakter wino Marie Stuart otrzyma�o wyró�nienia w bran�y 
winiarskiej, m.in. od przewodnika Hachette i w International Wine Challenge. 

Aperitif, ryby, owoce morza

75cl 290 pln

Sacchetto Spumante Extra Dry
Apelacja: doc prosecco
Szczep: 100% glera

Jasno�ó�ta, s�omkowa barwa. Dominuj� aromaty gruszki, jab�ka i owoców cytrusowych. W ustach 
zdecydowanie wytrawny smak, bardzo orze�wiaj�cy, rze�ki i owocowy. Doskona�e jako aperitif, 
a tak�e do ryb, owoców morza, letnich sa�at i deserów owocowych.

Doskona�e jako aperitif, a tak�e do ryb, owoców morza, letnich sa�at i deserów owocowych

Wina musujące Prosecco

12,5cl

75cl

18 pln

90 pln

Col de L�utia Extra Dry
Apelacja: docg pro secco di valdobiadene
Szczep: 100% glera

Jasno�ó�ta, po�yskliwa barwa. Delikatne aromaty owocowe z wyra�nie wyczuwalnymi nutami jab�ek 
i niedojrza�ych bananów. W ustach bardzo orze�wiaj�ce z przyjemnym wra�eniem owoców cytru-
sowych.

Doskona�e jako aperitif jak równie� do ryb, owoców morza, sa�atek i deserów owocowych.

75cl 130 pln
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