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10% rabatu dla Gości Hotelu Kossak 
 na zamówienia a la carte za okazaniem karty pobytu i przy płatności: na pokój.  
Hotel Kossak guests enjoy a 10% discount on a la carte orders. Simply show your 
accommodation card 
 and charge your meal to your room.  
 
Zamówienia na dania i napoje przyjmowane są do 30 minut przed godziną zamknięcia restauracji. 
Last orders for menu and drinks are accepted not later than 30 minutes before closing time. 
 
Obsługa naszych Gości nie jest doliczana do rachunku. / Service is not included in your bill. 
 
 
 



 

                     
WINO POLSKIE 
POLISH WINE 
 
Winnica Turnau została założona w 2011 roku przez Zbigniewa, Grzegorza i Jacka Turnauów 

oraz Tomasza Kasickiego. Położona jest w Zachodniopomorskiem w miejscowości Baniewice  

i mając ponad 17 ha powierzchni,  jest największą winnicą  

w tym regionie. 

Turnau Vineyard was founded in 2011 by Zbigniew, Gregory and Jack Turnau and Thomas 

Kasickiego. It is located in West Pomerania in Baniewice and with more than 17 hectares it is the 

largest vineyard in the region. 

 

Riesling                                                                                                                178 pln 

BIAŁE, WYTRAWNE / WHITE, DRY  
 

Klarowne wino barwy jasnożółtej z zielonymi refleksami. Na początek delikatny aromat, 

intensyfikujący się w drugim nosie, gdzie nuta świeżych kwiatów i owoców, szczególnie 

cytrusowych przygotowują na zdecydowaną, chrupiącą kwasowość w ustach. Długotrwały 

posmak jabłka i grejpfruta daje poczucie orzeźwienia, niezbędnego dla pełni relaksu, a także 

poprawy trawienia. 

A clear, lightly yellowish wine with reflections of green. 

Initially a delicate aroma, intensifying in the nose at the second encounter, where a note of fresh 

flowers and fruits, particularly citrus, creates the backdrop for a distinct, crisp tartness on the 

palate. An abiding after-taste of apple and grapefruit gives a feeling of refreshment that is 

essential to full relaxation, as it is to improved digestion. 

 

Solaris                                                                                                                  152 pln  

BIAŁE, WYTRAWNE / WHITE, DRY  

Solaris zawdzięcza swoją nazwę słońcu i wykorzystuje każdy jego promień do stworzenia pełnej, 

kompleksowej struktury smaku i niepowtarzalnej gamy zapachowej. Aromaty gruszki, brzoskwini 

 i miodu znajdują swoje odbicie w smaku, gdzie wyraźna grejpfrutowa kwasowość równoważy  

się z wytrawnością i dojrzałością, niepozbawioną owocu. Solaris z Winnicy Turnau 

 to intensywne i charakterne wino o niezwykle stabilnej budowie.  

Solaris owes its name to the sun, and makes use of its every ray for the creation of a full taste, 

extensive in its structure, as well as a thoroughly unique olfactory dimension. Peach, pear and 

honey aromas find their manifestation in the taste, where a distinctly grapefruit-esque acidity is 

offset by its maturity and fruity dryness. Solaris from the Turnau Vineyard is an intense and 

distinctive wine, with an exceptionally stable structure.  

 

Rosé                                                                                                                     130 pln  

RÓŻOWE, PÓŁWYTRAWNE / ROSE, SEMI DRY  

Wino o głębokiej barwie eleganckiego różu, z połyskiem. Pierwszy nos pozytywnie zachęca i 

przechodzi płynnie w intensywne zapachy cytrusów, czerwonej porzeczki, malin i owocu 

granatu. W ustach orzeźwienie ubrane w kruchą kwasowość równoważoną subtelnym cukrem 

resztkowym. Niebanalny balans rześkości polskich owoców i egzotycznego ciepła cytrusów.  

Wine of a deep, elegant rose colour, with a glint. The first nose entices positively, progressing 

smoothly to vivid scents of citrus, redcurrant, raspberries and pomegranates. On the palate, 

refreshment cloaked in a crisp acidity, balanced with a subtle level of residual sugar.  

A unique balance of Polish fruits' briskness with the exotic warmth of citrus. 

 

Cabernet                                                                                                               160 pln 

CZERWONE, WYTRAWNE / RED, DRY  

Wino o aromatach przywodzących na myśl owoce czarnej porzeczki i wiśni oraz beczkę. Nuta 

kakao ustępuje miejsca świeżemu akcentowi białego pieprzu. Usta są wytrawne i bardzo 

soczyste, z przyjemną taniną i aroniowo-śliwkowym finiszem. 

Wino leżakowało 10 miesięcy w dębowych beczkach typu barrique. 

Our Cabernet has an inky colour. A slightly smoky beginning develops aromas of blackberry, 

green paprika, followed by chilli and white pepper. In palate you can taste dark fruits like Black 

urrant and chokeberry. The Turnau Vineyard Cabernet has a nice acidity and fresk tannins.  
 

 

 



 

                    
SZAMPANY I WINA MUSUJĄCE 
CHAMPAGNES AND SPARKLING WINES 

 
Pommery Brut Royal                                                                             700 ml   390 pln 
A.O.C Champagne                                                                                 375 ml   240 pln                       
WYTRAWNE / DRY 
SZCZEP / VARIETY: PINOT MEUNIER, CHARDONNAY  
 
Ten doskonały szampan składa się z trzech odmian winorośli:Pinot Noir, Pinot Meunier  
i około jednej trzeciej Chardonnay.Ta subtelna mieszanka jest następnie starzona w piwnicach 
Pommery przez okres około trzech lat,aby rozwinąć swój pełny aromat.  
Bladożółty z zielonkawymi refleksami. Świeże aromaty cytrusów, zapach białych kwiatów 
 i małych czerwonych owoców. W ustach eleganckie, żywe, pełne, owocowe. Czysty, 
nieprzesadnie wytrawny smak, długo utrzymujący się w ustach. 

 

Charles Montaine Brut                                                                                      240 pln 
A.O.C. Champagne 
WYTRAWNE / DRY 
SZCZEP / VARIETY: PINOT NOIR 80%, CHARDONNAY 20% 
 
Charles Montaine Champagne Brut to kwintesencja stylu Charles Montaine.  
Eleganckie wino o złotym kolorze, wyczuwalnym zapachu kwiatów i aromatów białych owoców,  
migdałów i orzechów. W ustach krągłe, świeże i harmonijne. 
Charles Montaine Champagne Brut is the quintessential Charles Montaine wine.  
An elegant wine, golden in colour, with a perceptible aroma of flowers and white fruit, almonds  
and walnuts. Well-rounded on the palate, fresh and harmonious. 
 
IlLusió Semi Seco                                                                                               110 pln  
D.O. Cava 
HISZPANIA / SPAIN 
PÓŁWYTRAWNE / SEMI-DRY 
SZCZEP / VARIETY: MACABEO, XAREL-LO, PARELLADA 
 
Wino posiada bladożółtą barwę z zielonymi refleksami. Intensywne świeże aromaty jabłka, 
gruszki i suszonych orzechów. W smaku wyraźnie owocowe z delikatną nutą słodyczy. 
Znakomity jako aperitif. 
The wine is pale yellow in colour with green highlights. Intense fresh aromas of apple, pear and 
dried nuts. The taste is distinctly fruity with a delicate note of sweetness. Perfect as an aperitif. 
 
Borgo Gritti Prosecco                                                                                         126 pln 
D.O. Veneto 
WŁOCHY / ITALY 
WYTRAWNE / DRY 
SZCZEP / VARIETY: GLERA 
 
Lekko wytrawne musujące produkowane metodą Charmata. Jasnożółty delikatny i żywy kolor. 
Charakterystyczny owocowy bukiet z aromatami białych owoców brzoskwini, nektarynki i 
gruszki. W smaku harmonijne, świeże i orzeźwiające z lekko słodką końcówką. Świetnie smakuje  
jako aperitif oraz z owocami morza i białym mięsem. 
A slightly dry sparkling wine produced using the Charmat method. Delicate light yellow in colour.  
The wine has a distinctive fruity bouquet with aromas of peach, nectarine and pear.  
Harmonious in taste, fresh and refreshing with a slightly sweet finish. Perfect as an aperitif  
or served with seafood or white meat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vivino.com/grapes/macabeo
https://www.vivino.com/grapes/xarello
https://www.vivino.com/grapes/parellada


                     
FRANCJA 
FRANCE 

 
WINA BIAŁE / WHITE WINE 
 
Chablis Premier Cru Beauroy, A.O.C.                                                                 250 pln 
WYTRAWNE / DRY  
SZCZEP / VARIETY: CHARDONNAY  
 
Wino z parceli premier cru położonej na lewym brzegu rzeki Serein. Po przejściu fermentacji 
malolaktycznej dojrzewało dodatkowo 9 miesięcy w kadziach ze stali nierdzewnej. Delikatny, 
aromatyczny bukiet z kwiatowymi nutami. Początkowo w smaku wyczuwalne  
owoce cytrusowe, następnie oddaje miodowe nuty. 
Wine from a premier cru parcel located on the left bank of the Serein River. After undergoing 
malolactic fermentation, was matured for an additional 9 months in stainless steel vats.  
A delicate, aromatic bouquet with floral notes. At the beginning, the taste shows citrus fruits, 
then it gives off honeyed notes. 
 
Gewurztraminer Sipp Mack Organic                                                                   160 pln 
A.O.C. Alsace 
WYTRAWNE / DRY 
SZCZEP / VARIETY: GEWURZTRAMINER 
 
Gewurztraminer to wielka specjalność regionu alzackiego, gdzie odmiana ta osiąga niezwykłe 
silną aromatyczność. Jest to wino o wyjątkowej jakości i zadziwiającym bukiecie dojrzałych, 
egzotycznych owoców i przypraw. Delikatne i gładkie, może cieszyć samo w sobie. Wyjątkowo 
smakuje z mocno przyprawionymi, pikantnymi potrawami kuchni orientalnej. Dzięki ekologicznej 
uprawie jest to wino organiczne. 
Gewurztraminer is the major specialty of the Alsace region, where this varietal achieves  
its extraordinary aroma. This is a wine of unusually high quality and a surprising bouquet of ripe,  
exotic fruit and spices. Delicate and smooth, the wine is a treat in and of itself. It also perfectly 
complements spicy, aromatic Asian dishes. Due to an absence of pesticides in the cultivation of 
the grapes, this is also an organic wine. 
 
Preiss Zimmer Riesling                                                                                        134 pln                                                                                                                                                
A.C. Alsace   
WYTRAWNE / DRY 
SZCZEP / VARIETY: RIESLING   
Wino wykonane ze 100% winogron Riesling. Wino o jasnym słomkowo-żółtym kolorze. Aromat 
owoców tropikalnych, żółtych śliwek i cytrusów. W smaku świeże, delikatne, dobrze wyważone. 
Odpowiednia kwasowość, pozostawia delikatny i przyjemny posmak. 
A light, straw-yellow coloured wine made of 100% Riesling grapes. Bouquet of tropical fruit, 
yellow plums and citrus. Fresh, delicate and well-balanced in flavour. A mild acidity leaves a 
delicate, pleasant finish.    

 
WINA CZERWONE / RED WINE 
 
Chateauneuf du Pape Clos du Mont Olivet                                                       330 pln 
A.O.C. Chateauneuf du Pape 
WYTRAWNE / DRY 
SZCZEP / VARIETY: GRENACHE 80%, MOURVEDRE 10%, CINSAULT 10% 
 

Czerwone Clos du Mont-Olivet jest wytwarzane z winogron uprawianych na glebach gliniastych 
z dodatkiem kwarcytu, piasków i otoczaków. Winifikacja jest prowadzona po ręcznym zbiorze 
winogron.  Jest to bardzo eleganckie wino o pięknym kolorze czerwonym, delikatnym aromacie 
wiśni, liści laurowych, papryki i gałki muszkatołowej. Posiada bogate aromaty świeżych 
czerwonych owoców,czarnej lukrecji i kakao, gładkie taniny i długi przyjemny posmak. 
The red Clos du Mont-Olivet is produced from the following grape varietals: grenache, 
mourvedre and cinsault, grown on clay-rich soil with quartz, sand and stones. Vinification starts 
after the grapes are picked by hand. This is a very elegant wine with a beautiful red colour,  
and a delicate bouquet of sour cherry, bay leaves, peppers and nutmeg. It contains rich aromas 
of ripe red fruit, black liquorice and cocoa, smooth tannins and a long, pleasant finish. 
 
 
 
 
 



 
Chateau Saint Valentins Grand Cru Classe                                                         220 pln  
A.O.C. Saint-Émilion GCC 
WYTRAWNE / DRY 
SZCZEP / VARIETY: MERLOT, CABERNET FRANC, CABERNET SAUVIGNON 
 

Wino jest wytworzone z gron Merlot 63%, Cabernet Franc 34% i Cabernet Sauvignon 3%, 
zbieranych ręcznie, uprawianych w Saint-Émilion, GCC. Wino zostało poddane procesowi 
dojrzewania w beczkach z francuskiego dębu. Piękny czerwony kolor z jasnoszkarłatnymi 
refleksami. Mocny, wyrazisty zapach, świeże i dojrzałe smaki wiśni, porzeczki, jeżyny z nutą kawy 
i przyjemnym dotyku lukrecji. 
This wine is produced from the Merlot 63%, Cabernet Franc 34% i Cabernet Sauvignon 3% 
varietals, hand-picked and cultivated in Saint-Émilion, GCC. The wine is aged in French oak 
barrels. It has a beautiful red hue with crimson highlights. A strong, distinctive smell, with 
elements of fresh, ripe cherry, blackcurrant and blackberry with a hint of coffee and a pleasant 
touch of liquorice. The wine has a silky finish and lingers on the palate. 
 
WINO RÓŻOWE / ROSE WINE 
 

Rose d'Anjou Maison des Princes    A.O.C. Rose d'Anjou                                    110 pln  
RÓŻOWE, PÓŁWYTRAWNE / ROSE, SEMI-DRY 
SZCZEP / VARIETY: GROLLEAU, GAMAY, CABERNET FRANCE 
 

                     
HISZPANIA 
SPAIN 

 
WINO BIAŁE / WHITE WINE  
 
Hacienda Lopez de Haro Viura Blanco Rioja                                                     118 pln  
D.O.Ca Rioja 
WYTRAWNE / DRY 
SZCZEP / VARIETY: VIURA 
Leżakuje przez dwa miesiące w francuskich dębowych beczkach. Wino o słomkowożółtym 
kolorze. Posiada intensywny aromat dojrzałych owoców, daktyli i bananów z lekkimi drzewnymi 
nutami. W smaku świeże i mięsiste wino, dobrze zrównoważone między wyrazem owoców a 
złożonością pochodzącą z produkcji wina. 
A straw-coloured wine maturing in French oak barrels for 2 months. Intensive aroma of ripe 
fruit, dates and bananas with subtle wooden notes. Fresh and meaty on the palate, well-
balanced between the distinctiveness of fruit and completeness of production 
 
WINA CZERWONE / RED WINE 
 
Ribera del Duero de Bardos Mitica Reserva D.O.                                            196 pln                                                                                                    
D.O. Ribera del Duero  
WYTRAWNE / DRY 
SZCZEP / VARIETY: TINTA DEL PAÍS, CABERNET SAUVIGNON 
Leżakuje przez 16 miesięcy w nowych francuskich dębowych beczkach. Wino o 
ciemnoczerwonej barwie z akcentami fioletu. Idealnie zbalansowane o złożonym aromacie. 
Wyraźnie wyczuwalne ciemne owoce, czekolada i zapach świeżego dębu francuskiego. 
Maturing over 16 months in new French oak barrels, this is a dark red wine with violet accents. 
Ideally balanced with a complex aroma. Strongly perceptible dark fruit, chocolate and notes of 
fresh French oak. 
  
El Pacto Rioja Single Vineyards                                                                         160 pln                                                                                                                                    
D.O.Ca Rioja  
WYTRAWNE / DRY 
SZCZEP / VARIETY: TEMPRANILLO 

 
Wino o ciemnofioletowym kolorze z rubinowym refleksem. Leżakuje przez 14 miesięcy w 
beczkach z francuskiego dębu.  
Intensywne, dojrzałe o złożonych aromatach dojrzałych leśnych owoców z nutą czekolady, dębu 
i przypraw. 
A dark purple wine with ruby highlights. Matures for 14 months in French oak barrels. Intensive, 
mature with complex aromas of ripe forest fruits and notes of chocolate, oak and spice. 
 
 
 
 



        
NIEMCY 
GERMANY 
 
Forster Riesling                                                                                                  126 pln 
BIAŁE WYTRAWNE / WHITE, DRY 
SZCZEP / VARIETY: RIESLING 
 

Jest to eleganckie i stylowe wino o delikatnym, kwiecistym i owocowym zapachu do 
 produkcji, którego grona zbierane są ręcznie. Winifikacja odbywa się w kontrolowanej 
temperaturze w kadziach ze stali nierdzewnej. Wino idealne jako aperitif, równie dobre do 
potraw z ryb, owoców morza i białych mięs. 
This is an elegant, stylish wine with a delicate, floral and fruity aroma and grapes that are 
harvested by hand. The wine is produced in a controlled temperature in stainless steel vats.  
It is perfect as an aperitif, and also well-suited to fish and seafood dishes and white meat. 
 
Riesling Spätlese  
Pfalz                                                                                                                   126 pln 
BIAŁE PÓŁSŁODKIE / WHITE, SEMI-SWEET 
SZCZEP / VARIETY: RIESLING 
 

Wino zrobione w 100% z winogron szczepu Riesling. Mocno wyczuwalna mineralność 
charakterystyczna dla rieslingów z niemieckiego regionu Pfalz. Słodycz jest dobrze  
zbalansowana kwasowością. Wino jest pełne owocowych aromatów, głównie jabłek i gruszek. 
Wine is made from 100% Riesling grapes. Minerality characteristic of rieslings from the German 
region of Pfalz. The sweetness is well-balanced with acidity. Perceptible aromas fruits, apples 
and pears. 

                     
WŁOCHY 
ITALY 

 
WINA BIAŁE / WHITE WINE 

 
125 Gocce Malvasia del Salento I.G.P                                                               126 pln                                                                                                                                                                                                           
I.G.P. Puglia   
WYTRAWNE / DRY 
SZCZEP / VARIETY: MALVASIA DEL SALENTO 
125 Gocce Malvasia del Salento jest zrobione w 100% z gron Malvasia del Salento. Wino o 
złocisto-słomkowym żółtym kolorze. Intensywne, aromatyczne i cytrusowe. Nasycone zapachem 
letnich kwiatów, z nutami zielonego jabłka. 
125 Gocce Malvasia del Salento is made from 100% Malvasia del Salento grapes. A wine of a 
golden straw colour. Intensive, aromatic and citrusy. Infused with the aromas of summer flowers, 
with notes of green apple. 
 
Campagnola Pinot Grigio Delle Venezie I.G.T. Veneto                                       118 pln                                                                                       
WYTRAWNE / DRY 
SZCZEP / VARIETY: PINOT GRIGIO 
 
Campagnola Pinot Grigio Delle Venezie IGT to białe, wytrawne wino powstające w regionie 
Veneto we Włoszech, produkowane przy użyciu szczepu Pinot Grigio. Jest to wino o jasno 
słomkowym kolorze. W nosie elegancki, czysty i intensywny aromat o posmaku zielonego jabłka. 
Campagnola Pinot Grigio Delle Venezie IGT is a dry white wine produced in the Veneto region  
of Italy, using Pinot Grigio grapes. It is a wine of a light straw colour, with an elegant, clean  
and intensive aroma and green apple finish. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WINA CZERWONE / RED WINE 
 
Viberti Barolo Buon Padre                                                                                   430 pln                                                                                                                                                                                                                                     
Barolo D.O.C.G  
WYTRAWNE / DRY 
SZCZEP / VARIETY: NEBBIOLO 

 
Buon Padre to czerwone, wytrawne wino z apelacji Barolo, produkowane w 100% ze szczepu 
Nebbiolo we włoskim Piemoncie. Wino dojrzewa przez 36-40 miesięcy w beczkach dębowych, a 
następnie przed kolejne 6 miesięcy w butelkach. Jest zbilansowaną mieszanką stworzoną z 
winogron z 5 różnych parceli na terenie gminy Barolo. Cechuje się rubinowym kolorem i 
bukietem bogatym w aromaty runa i ściółki leśnej, wędzonki i żołędzi. W tle wyraźne nuty 
dymne i ziemiste z przyjemną pikantnością.  
Buon Padre is a dry red wine of the Barolo appellation, 100% produced from Nebbiolo grapes in 
Piedmont, Italy. The wine matures for 36-40 months in oak barrels, and for a further 6 months in 
bottles. It is a balanced blend of grapes from 5 different parcels of land in the Barolo region. 
Characterised by a ruby colour and rich bouquet of the forest bed, smoked sausage and acorns. 
Perceptible smoky, earthy notes with a pleasant spiciness.  
 
Amarone Acinatico Stefano Accordini                                                                415 pln                                                                           
D.O.C. Amarone della Valpolicella Classico 
WYTRAWNE / DRY 
SZCZEP / VARIETY: CORVINA, RONDINELLA, MOLINARA 
 
Grona zbierane ręcznie z krzaków o niskiej wydajności, a następnie podsuszane przez około 4  
miesiące na bambusowych matach. Po zakończonym procesie fermentacji wino starzone jest  
minimum 24 miesiące w beczkach dębowych a następnie minimum 6 miesięcy w butelkach. 
Wino o pięknym głębokim rubinowym kolorze z fioletowymi refleksami. W bukiecie dominują 
śliwki i maliny z nutą powideł. W smaku wyczuwalne figi, tytoń, dojrzałe czarne i czerwone 
owoce z nutą wanilii. Doskonale zbilansowane o pięknym długim finiszu. 
The grapes for this wine are hand-picked from vines of low yield, and are dried for around 4 
months on bamboo mats. After fermentation, the wine matures for a minimum of 24 months in 
oak barrels, and then a minimum of 6 months in bottles. This is a wine with a beautiful, rich ruby 
colour with violet highlights. Its bouquet is dominated by plum and raspberry with a hint 
of jam. On the palate, there are discernible flavours of fig, tobacco, ripe black and red fruit with  
a hint of vanilla. Wonderfully balanced with a beautiful long finish. 

 
Ripasso Giuseppe Campagnola                                                                           164 pln                                                                             
D.O.C. Valpolicella Classico Superiore 
WYTRAWNE / DRY 
SZCZEP / VARIETY: CORVINA / CORVINONE VERONESE, RODINELLA 
 
Grona zbierane ręcznie, a następnie poddane tradycyjnej technice „Ripasso”, którą nazywa się 
metodę podwójnej fermentacji. W drugim etapie korzysta się z podsuszonych winogron jak przy 
produkcji Amarone. Następnie wino starzone jest przez 12 miesięcy w dębowych beczkach i 
kolejne 4 miesiące  
w butelkach. Wino o głębokim rubinowym kolorze. W bukiecie intensywne aromaty dojrzałych  
czarnych i czerwonych owoców z korzenną nutą. 
The grapes that make up this wine are harvested by hand, and subjected to the traditional 
“Ripasso” technique of double fermentation. The second stage uses semi-dried grapes, as in 
production of Amarone. The wine is then aged for 12 months in oak barrels and a further 4 
months in bottles. This is a wine of a deep ruby colour. The bouquet is characterised by 
intensive aromas of ripe black and red fruit with hints of spice. 
 
Terra Gold Primitivo di Manduria                                                                       130 pln                                                                             
D.O.C. Primitivo di Manduria 
WYTRAWNE / DRY 
 
Terra Gold Primitivo di Manduria to edycja wina, które powstaje ze starannie 
wyselekcjonowanych gron Primitivo dojrzewających w samym sercu chronionej strefy  
Mandurii. Dojrzewa minimum przez 8 miesięcy w beczce. Wino o głębokiej rubinowej barwie, 
smak okrągły i miękki, przypominający aromatyczną konfiturę z malin. W tle wyczuwalna szałwia, 
goździki, tymianek i wanilia.  
Terra Gold Primitivo di Manduria is a wine which is created from carefully selected Primitivo 
grapes which mature in the very heart of the protected Manduria zone. The wine matures 
in barrels for a minimum of 8 months. It has a deep ruby hue, and a soft and round taste 
reminiscent of aromatic raspberry jam with notes of sage, cloves, thyme and vanilla.  
 
 
 



 
I Grotti Chianti DOCG                                                                                         138 pln                                                                                                                                                
DOCG Chianti  
WYTRAWNE / DRY 
SZCZEP / VARIETY: SANGIOVESE, CANAIOLO, COLORINO 
 
Owoce są selektywnie wybierane i ręcznie zbierane pod koniec września Kolor intensywnie 
rubinowoczerwony wpadający w odcień granatu. W nosie owocowe i bogate, na podniebieniu 
 wytrawne, rozgrzewające i z jedwabistym wykończeniem 
Grapes are selectively hand picked at the end of September. An intensive, ruby-red,  
almost pomegranate colour. Fruity and rich on the nose, dry on the palate, warming a 
nd with a silky finish.  
 

                     
AUSTRALIA 
 
 

Camden Park Chardonnay South Australia                                                         122 pln                                                                                                                                                                                                                    
BIAŁE WYTRAWNE / WHITE, DRY 
SZCZEP / VARIETY: CHARDONNAY 
 
Jest to czyste i orzeźwiające wino. Posiada blady słomkowo-zielony kolor z bogatymi aromatami  
białych brzoskwiń, cytrusów i melona. Na podniebieniu kremowe z przyjemną kwasowością.  
A clean and refreshing wine. Pale straw-green colour with rich aromas of white peach, citrus  
and melon. Creamy on the palate with a pleasant acidity. 
 

Camden Park Cabernet Sauvignon South Australia                                            122 pln                                                                                                                                                                                    
CZERWONE, WYTRAWNE / RED, DRY 
SZCZEP / VARIETY: CABERNET SAUVIGNON   
 
Wino o żywym, purpurowym kolorze i miękkim, soczystym smaku. W nosie jest zdominowane 
przez czerwone jagody z cynamonowymi akcentami. Bardzo subtelne z wyraźnymi owocami, 
figami i czarnymi wiśniami i cedrem. 
A wine with a lively, purple colour and soft, juicy tannins. The nose is dominated with red berries  
and cinnamon accents. Very subtle with clear fruit, fig, sour cherry and cider notes. 
 

                     
NOWA ZELANDIA 
NEW ZEALAND 

 
Picton Bay Sauvignon Blanc, Marlborou                                                             138 pln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
BIAŁE WYTRAWNE / WHITE, DRY 
SZCZEP / VARIETY: SAUVIGNON BLANC 

 
Wino o ręcznie zbieranych winogronach, poddawane podwójnej selekcji. Po fermentacji wino 
przechowuje się przez kolejnych kilka miesięcy w kontakcie ze skórkami, by nabrało pełni smaku i 
aromatu. Nos pieści bogactwo cytrusów z przewagą grejpfruta i limonki, dopełnionych niuansem 
ziół. Po chwili dochodzą akcenty zielonego, niedojrzałego agrestu, który pociąga za sobą zapachy 
soczystych ananasów i pokrzyw.  
This wine is made from hand-selected grapes, which undergo two rigorous selection processes. 
After fermentation, the wine is stored together with its grape skins for a further few months, in 
order to fortify its taste and aroma. The nose is caressed by a wealth of citruses with a 
dominance of grapefruit and lime, supported by a nuance of herbs. After a moment, one can 
discern accents of unripe green gooseberry, followed by juicy pineapple and nettle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     
CHILE 

 
WINA BIAŁE / WHITE WINE 
 
Mirla Bay Sauvignon Blanc                                                                                 118 pln                                                                                                                                        
D.O. Leyda, Chile  
WYTRAWNE / DRY 
SZCZEP / VARIETY: SAUVIGNON BLANC 
 
Mirla Bay to doskonałe, białe wino powstałe ze szczepu Sauvignon Blanc i pochodzące z 
chilijskiego regionu - Leyda. Charakteryzuje się aromatem owoców cytrusowych, limonki, 
grejpfruta. W smaku jest owocowe, delikatnie kwasowe. 
Mirla Bay is an excellent white wine, made from Sauvignon Blanc grapes from the Leyda region 
in Chile. Characterised by citrus fruit aromas, particularly lime and grapefruit. Fruity and 
delicately acidic.  
 

WINA CZERWONE / RED WINE 
 

Estampa Gold Carmenere Assemblage                                                                198 pln                                                                                                                    
D.O. Colchagua Valley 
WYTRAWNE / DRY 
SZCZEP / VARIETY: CARMÉNÈRE, CABERNET SAUVIGNON, CABERNET FRANC, PETIT VERDOT 

 
Winogrona pochodzą z najlepszych winnic, gdzie po ręcznie prowadzonych zbiorach i uważnej 
selekcji, przetwarzane są tylko najprzedniejsze grona. Wino starzone jest od 12 do 14 miesięcy w 
beczkach z dębu francuskiego i amerykańskiego. Wino o rubinowoczerwonym kolorze z 
fioletowymi akcentami. W zapachu pojawiają się dojrzałe czerwone owoce, śliwki i wiśnie z nutą 
przypraw, ziół i aromacie ziaren kawy. 
The grapes originate from the best vineyards in the region, are carefully hand-picked and 
undergo a careful selection process, with only the best fruit used in the final product. The wine 
is aged 12 to 14 months in French and American oak barrels. The wine has a ruby-red colour 
with purple accents, with discernible red fruit, plum and sour cherry notes and a hint of herbs, 
spices and coffee beans. 
 

Santa Rita Medalla Real Gran Reserva D.O.  Maipo Valley                                  156 pln                                                                                                                    
WYTRAWNE / DRY 
SZCZEP / VARIETY: CABERNET SAUVIGNON   
 
Medella jest niezwykle bogatym winem o pięknym czerwono-rubinowym kolorze, ze złożonymi i 
eleganckimi aromatami dojrzałych owoców i odrobiną dębu. Przeważają jagody, jeżyny oraz 
suszone figi. Całość podkreślona korzennymi nutami. Koncentracja doznań z długim i 
przyjemnym posmakiem.  
Medella is an unusually ruck wine with a beautiful ruby red colour, with complex, elegant aromas  
of ripe fruit and a touch of oak. Blueberry, blackberry and dried fig notes, underscored with 
spice. A complete sensory experience with a long and pleasant finish. 
 

Santa Rita Heroes Merlot  D.O. Valle Central                                                      112 pln                                                                                                                    
WYTRAWNE / DRY 
SZCZEP / VARIETY: MERLOT 
Wino o wyczuwalnym aromacie owoców leśnych, śliwek i truskawek z akcentem suszonych ziół  
i wanilii. Posiada rubinowy kolor z fioletowymi refleksami. W smaku eleganckie i zrównoważone. 
A wine with a perceptible aroma of forest fruit, plum and strawberry, with accents of dried herbs  
and vanilla. A ruby-red colour with purple highlights. Elegant and balanced in flavour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   
ARGENTYNA / ARGENTINA 

 
WINO BIAŁE / WHITE WINE 
 

Dona Paula Estate Chardonnay                                                                                         140 pln                                                                                                                                                                                                                    
Mendoza / Uco Valley 
BIAŁE WYTRAWNE / WHITE, DRY 
SZCZEP / VARIETY: CHARDONNAY 
 
Stworzone w 100% z odmiany Chardonnay pochodzącej z doliny Tupungato w prowincji 
Mendoza. Starzone przez 8-10 miesięcy w beczkach z francuskiego dębu. Wino o złotym, żółtym 
kolorze i mineralnym charakterze. Bogate w aromaty tropikalnych owoców cytrusowych z 
posmakiem gruszki. W smaku świeże na podniebieniu pełne z długim finiszem. 
This wine is produced from 100% Chardonnay grapes coming from the valley of Tupungato in 
the Mendoza province. The wine matures for 8-10 months in French oak barrels. It is a wine 
with a golden color and mineral character. The palate is full of tropical citrus fruit with a hint of 
pear. This is a highly composed and fresh wine. Full with a long finish on the palate. 
 
 

                     
RPA 
 

Darling Cellars Reserve Old Blocks Pinotage                                                       120 pln                                                                                                                                                                              
Darling  
CZERWONE, WYTRAWNE / RED, DRY 
SZCZEP / VARIETY: PINOTAGE 
 
Wino o głębokiej, rubinowej barwie. W aromacie złożone, pełne czerwonej i czarnej  
owocowości z dodatkiem pikantnych nut dębu, uzyskanych z leżakowania trunku przez 12 
miesięcy we francuskich i węgierskich beczkach. W ustach nasycone, pełne owocu  
z wyjątkowo miękkimi taninami.  
A wine with a deep ruby-red hue. Complex aromas, full of red and black fruit and spicy oak nut,  
achieved by maturing the wine over 12 months in French and Hungarian barrels.  
Heavily infused on the palate; fruity with particularly soft tannins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% rabatu dla Gości Hotelu Kossak 
 na zamówienia a la carte za okazaniem karty pobytu i przy płatności: na pokój.  
Hotel Kossak guests enjoy a 10% discount on a la carte orders. Simply show your 
accommodation card 
 and charge your meal to your room.  
 
Zamówienia na dania i napoje przyjmowane są do 30 minut przed godziną zamknięcia restauracji. 
Last orders for menu and drinks are accepted not later than 30 minutes before closing time. 
 
Obsługa naszych Gości nie jest doliczana do rachunku. / Service is not included in your bill. 


