
 
                                                                                                                                       

 



 
                                                                                                                                       

Napoje gorace 

 Hot beverages 

 

Imbryk herbaty    14 PLN  
Tee 

Rytuał Herbaciany dla 2 osób   25 PLN 
Tea ritual for 2 people 

Kawa czarna     10 PLN 
Black coffee  

Kawa biała     12 PLN 
White coffee 

Espresso     10 PLN 

Espresso Doppio    14 PLN  

Cappuccino     12 PLN 

Caffe Latte      14 PLN 

Irish coffee      22 PLN 

Syrop do Kawy       2 PLN 

karmelowy/ truskawkowy 
Coffe syrup carmel/strawberry     

Czekolada na gorąco z malinami 14 PLN 

Na dwa sposoby do picia lub gęsta 
Hot Chocolate with raspberries in 2 ways to drink/dense  

 

Na Lato 

 For summer 

Herbata  Earl Grey parzona na zimno  

z kawiorem owocowym     14 PLN 

Earl Grey cold brew tea with fruit caviar 

Zielona mrożona herbata z cytrusami  

i kawiorem owocowym     14 PLN 

Green iced tea with citrus and fruit caviar 

Lemoniada arbuzowa -cytrusowa           12 PLN 
Watermelon-citrus lemonade  

Kawa mrożona z lodami i truskawkami    28 PLN 
Iced coffee with ice cream and strawberries 

Kawa Frappe      14 PLN 
Frappe coffe 

Napoje zimne 

Cold beverages 

 

Gazowane 0,2l    8 PLN 

pepsi/pepsi Max/ 7UP/mirinda /schweppes 

Tonic 

Woda gazowana/niegazowana  Żywiec Zdrój 

0,3l      6 PLN 
Mineral Water 

Woda gazowana/niegazowana Żywiec Zdrój 

0,7l      12 PLN 
Mineral Water 

Lipton Ice Tea 0,2l      8 PLN 

Red Bull 0,25l     16 PLN  

Sok 0,2l       8 PLN 

Pomarańczowy, Jabłkowy, Czarna porzeczka, 

Grapefruit, Pomidorowy 
Juice orange/apple/blackcurrant/grapefruit/tomato 

Sok świeżo wyciskany 0,3l                       18 PLN 

Pomarańczowy, Grapefruit, Mix 
Freshly squeezed juice orange/grapefruit/mix 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                       

Piwa 

Beer 

Piwo Lane/Draft beer 

Pilsner Urquell 0,3l /0,5l  12 PLN /16 PLN 

Żywiec 0,3l/0,5l   10 PLN/12 PLN 

 

Piwo butelka/ beer 

Żywiec 0,5l       14 PLN 

Żywiec białe 0,5l      14 PLN 

Żywiec porter 0,5l                                         18 PLN 

Żywiec 0% 0,5l      12 PLN 

Warka radler 0,5l                                          12 PLN 

Sok do piwa malina /imbir                            2 PLN 
Beer juice raspberry/ginger 

 

Piwa regionalne 

Regional beers 

 

Browar Pinta 0,5l                              16 PLN 

Browar Pinta to piwa kraftowe, dostępność 

rodzajów zależny od browaru. 

 

 

 

 

 

Wódki Regionalne 

Regional Vodka 

 

Przepalanka Zbójnicka 45%   

40ml /  14 PLN            500ml/140 PLN 

 

Macidula Cytrynowa    

40ml /  14 PLN            500ml/140 PLN 

Wiśniowa zbójnicka    

40ml / 14 PLN    500ml/140 PLN 

Miodonka zbójnicka    

40ml /  14 PLN                       500ml/140 PLN 

Śliwowa Gorzałka 60 %    

40ml /  18 PLN            500ml/170 PLN 
 

Bimber 60%     

40ml /  18PLN                        500ml/170 PLN 

 

 

Wódki 

Beluga    40ml / 20 PLN 

            700ml / 275 PLN 

Beluga Transatlantic  40ml / 30 PLN 

                                         700ml / 420 PLN 

Beluga Allure   40ml / 56 PLN 

               700ml / 825 PLN 

Beluga Gold Line               40ml /  80 PLN

           700ml / 1185 PLN 

Pravda    40ml /  22 PLN

             700ml / 330 PLN 

Wyborowa Exqusite   40ml /  14 PLN

             700ml / 190 PLN 

Ostoya               40ml /  12 PLN

             700ml / 135 PLN 

 

 



 
                                                                                                                                       

Whisky 40ml 

 

The Glenlivet   12YO             18 PLN 

    15YO             22 PLN 

18YO             38 PLN 

21YO             84 PLN 

 

Aberlour   12YO  20 PLN 

16 YO  36 PLN 

    A’BUNADH 38 PLN 

 

Chivas Regal   12YO  18 PLN 

13YO  20 PLN 

            XV                  28 PLN 

18YO             34 PLN 

Ultis             60 PLN 

25YO           128 PLN 

 

 

 
 

 

Ballantines   7YO  12 PLN 

 

 

 

 

 
Jameson                 16 PLN 

Jameson Black Barrel           18 PLN 

 

Hibiki      58 PLN 

 

 
  

Singleton    15YO             34 PLN 

Singleton    18YO             48 PLN 

 

Tullamore     12YO    28 PLN 

 

Glenmorangie   10YO      28 PLN 

 

Bunnahabhain   12YO              28 PLN 

Bunnahabhain Toiteach        44 PLN 

 

Deanston Virgin Oak             22 PLN 

Deanston    12YO              28 PLN  

 

Ledaig    10 YO             28 PLN 

 

Johnnie Walker Black            22 PLN 
 

Jack Daniel’s                           18 PLN                

Jack Daniel’s Fire                18 PLN                

Jack Daniel’s Honey               18 PLN                

Jack Daniel’s Gentelman   22 PLN 

Glenfiddich    12 YO  28 PLN                 

  



 
                                                                                                                                       

 

Koniaki 20ml 

Hennessy VS     16 PLN 

Hennessy XO     52 PLN  

Martell VSOP     22 PLN 

 

Brandy 20ml 

Metaxa 7       8 PLN 

Metaxa 12     12 PLN  

 

Gin 40ml 

Bombay Sapphire    18 PLN 

Hendricks     32 PLN 

Beefeater     14 PLN 

 

Grappa 40ml 

Chianti     16 PLN 

Marcati Chardonnay   16 PLN 

Marcati Amarone    18 PLN 

 

Tequila 40ml 

 

Olmeca Blanco    16 PLN 

Olmeca Gold    18 PLN  

 

 

Rum 40ml 

Havana 3YO       14 PLN 

Havana          7YO     18 PLN 

Angustura 1919     20 PLN 

Stroh 80      20 PLN 

Zacapa 12      28 PLN 

Zacapa 23      42 PLN 

Zacapa Reserva Limitada    72 PLN 

Zacapa XO      72 PLN 

                   

 

Vermouth 100ml 

Martini Bianco    12 PLN 

Martini Extra Dry    12 PLN 

Martini Rossato    12 PLN 

Martini Rosso               12 PLN 

Lillet Blanc      18 PLN 

Lillet Rose     18 PLN 

 

Likiery 40ml 

Campari     14 PLN 

Baileys     14 PLN 

Madruzzo Amaretto                14 PLN 

Malibu      14 PLN 

Kahlua      14 PLN 

Jagermeister     16 PLN 

Chambord     22 PLN 

 



 
                                                                                                                                       

 

Drinki  

Drinks  

 

Havana sunrise    30 PLN 

Havana white, pasoa, malibu, sok pomarań-

czowy, grenadine 

 

Drink Żywiecki    28 PLN 

Malibu,blue curacao, Ostoya, sok pomarań-

czowy, grenadine 

 

Sex on the beach    26 PLN 

Ostoya, archers, sok żurawinowy, sok pomarań-

czowy 

 

Aperol Spritz     22 PLN 

Aperol, prosecco, woda gazowana  

    

Cuba Libre     26 PLN 

Havana 7 YO, limonka, pepsi, likier ziołowy 

 

Cosmopolitan    26 PLN 

Ostoya, contreau, sok z limonki, sok żurawinowy 

 

Mojito      26 PLN 

Havana, limonka, mięta, woda gazowana  

 

Lillet Vive     26 PLN 

Lillet Blanc, schweeps Tonic, mięta, limonka 

 

 

 

Hugo      22 PLN 

Prosecco, syrop z białego bzu, woda gazo-

wana, limonka, mięta, 

Chivas 12 YO Whisky sour   30 PLN 

Chivas 12 YO, syrop cukrowy, sok z limonki, 

białko jajka, likier ziołowy  

 

Lavender Spritz    24 PLN 

Prosecco, syrop z lawendy, sok z limonki, woda 

gazowana 

 

Negroni      26 PLN 

Beefeather, campari, martini rosso  

 

Lynchburg Lemonade Jack Daniel’s  30 PLN 

 

Jack Daniel’s, Cointreau, sok z limonki, syrop 

cukrowy, 7up 

 

Godfather     24 PLN 

 

Ballantines 7 YO, amaretto 

 

White Russian    30 PLN 

 

Wyborowa Exqusite, kahlua, śmietanka



 

 

Wina 

 
Hotel Żywiecki jest ambasadorem Winnicy Wieliczka.  

To polskie wina wytwarzane ekologicznie i z najwyższą starannością… 

                                                                       
 

Kilka słów o winnicy:  

„Jesteśmy winnicą i winiarnią z certyfikatem ekologicznym. Naszą główną zasadą jest szacunek dla natury, nie 

używamy chemii stosowanej powszechnie w rolnictwie konwencjonalnym, nasza praca opiera się głównie na 

profilaktyce. Całe nasze gospodarstwo prowadzimy ekologicznie ( a właściwie biodynamicznie)… 

To powrót do metod , które dla naszych pradziadów były oczywiste. Wymaga pokory wobec natury i szacunku 

dla wszystkiego, co żyje wokół nas. Tu nie chodzi o eksterminację wszystkich potencjalnie groźnych dla naszych 

upraw istot, tylko o stworzenie im takich warunków, żeby nie były w stanie się rozwinąc i zdominować środowi-

ska… 

Nie zmuszamy przyrody, żeby zachowywała się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, tylko staramy się bacznie ją ob-

serwować i jak najlepiej wykorzystywać to, co nam oferuje.” 

 
"We are a vineyard and winery with an organic certificate. Our main principle is respect for nature, we do not use chemistry 

commonly used in conventional agriculture, our work is mainly based on prevention. We run our entire farm ecologically (ac-

tually biodynamically) ... 

This is a return to methods that were obvious to our great-grandfathers. It requires humility towards nature and respect for 

everything that lives around us. This is not about the extermination of all creatures potentially dangerous to our crops, but 

about creating such conditions that they are not able to develop and dominate the environment ... 

We do not force nature to behave as we would like, but we try to watch it closely and make the most of what it offers. " 

 

 

 

 



 

 

Wina białe 
 

 

Cuvée Seraf            145 PLN  

Szczepy: Chardonnay, Sauvignion Blanc         30   PLN   

 
Wytrawne, aromatyczne wino o zapachu owoców tropikalnych, cytrusów, gruszek i kwiatu akacji. Doskonałe na aperitif, do 

sałatek, przekąsek i kuchni azjatyckiej.  

 

A dry, aromatic wine with the scent of tropical fruits, citrus, pears and acacia flower. Perfect for an aperitif, for salads, snacks 

and Asian cuisine. 

 

 

Chardonnay             165 PLN  
Świeże, aromatyczne wino o zapachu jabłek, cytrusów, gruszek i kwiatu akacji, pełne w smaku. 

Dzięki starej burgundzkiej metodzie produkcji wytrzymuje w lodówce, w otwartej butelce 4-5 dni nie utleniając się. Świetne w 

połączeniu z kozimi serami, białym mięsem lub rybą. 

 

Fresh, aromatic wine with apple, citrus, pear and acacia flowers, full of flavor. 

Thanks to the old Burgundy method of production, it withstands in the refrigerator, in an open bottle 4-5 days without oxida-

tion. Great in combination with goat cheese, white meat or fish. 

 

 

 

Chardonnay – późny zbiór          185 PLN  
Białe wytrawne wino z późnego zbioru o pełnym smaku i bogatym aromacie melonów, gruszek, prażonych migdałów, orze-

chów laskowych, wanilii, karmelu i toffi. Pasuje do dań z drobiu, tłustych ryb i cielęciny 

 

A dry white wine from the late harvest, full of flavor and rich aroma of melons, pears, roasted almonds, hazelnuts, vanilla, 

caramel and toffee. Goes well with poultry, fatty fish and veal dishes 

 

  

  

Riesling             185 PLN  
Wino łączące w sobie świeżość i aromat klasycznej niemieckiej odmiany z dużym potencjałem dojrzewania. Zapach moreli, 

zielonych jabłek, limonek, skórki pomarańczowej i kwiatu lipy łączy się z orzeźwiającym smakiem tworząc wino idealne do 

ryb, owoców morza i kuchni azjatyckiej. 

 

A wine that combines the freshness and aroma of a classic German variety with great ripening potential. The aroma of apri-

cot, green apples, limes, orange zest and linden blossom blends with a refreshing taste to create a wine ideal for fish, sea-

food and Asian cuisine. 

 

 

Riesling  – późny zbiór           195 PLN   
Białe, aromatyczne wino z późnego zbioru o delikatnej słodyczy i intensywnym aromacie białych kwiatów, jabłek, gruszek, 

ananasów i miodu lipowego. Idealnie łączy się z daniami kuchni indyjskiej, chińskiej, wietnamskiej i tajskiej. 

 

White, aromatic wine from the late harvest with a delicate sweetness and intense aroma of white flowers, apples, pears, 

pineapples and linden honey. It is perfectly combined with Indian, Chinese, Vietnamese and Thai dishes. 

 

 

 



 

 

Wina czerwone 
 

Cuvee Regis             195 PLN  

Szczepy: Merlot, Pinot Noir           40  PLN  
W ustach intensywny aromat leśnych owoców, czereśni i czarnych porzeczek z lekką nutą wanilii, grzanek, pieprzu i kakao. 

Doskonałe do wędlin, pasztetów, twardych serów dojrzewających oraz wołowiny. 

 

In the mouth an intense aroma of forest fruits, cherries and black currants with a slight hint of vanilla, toasts, pepper and co-

coa. Perfect for cold meats, pates, hard maturing cheeses and beef. 

 

 

 

Merlot  – późny zbiór          265 PLN  

 
Bogate, wytrawne czerwone wino o intensywnym aromacie przypraw korzennych, czarnych wiśni, jeżyn, śliwek węgierek, 

rozmarynu, grzanek i gorzkiej czekolady. Świetnie pasuje do dań z wołowiny, twardych dojrzewających serów, gęsi i kaczek 

confit oraz dań z dziczyzny 

 

A rich, dry red wine with an intense aroma of spices, black cherries, blackberries, Hungarian plums, rosemary, toasts and dark 

chocolate. Goes well with beef dishes, hard ripening cheese, goose and duck confit, and venison dishes 

 

 

 

Cydr: 
 

 Bzik             65 PLN  
 

Półwytrawny aromatyczny cydr inspirowany zanikającą tradycją szwajcarskich jabłeczników, zawdzięczający zapach kwia-

tom czarnego bzu użytymi do fermentacji. Polecany na aperitif. 

 

A semi-dry aromatic cider inspired by the disappearing tradition of Swiss cider, owing to the fragrance of elderberry flowers 

used for fermentation. Recommended for an aperitif. 

 

 

 



 

 

Wina musujace: 
 
 

  Włochy: 

 

Andreola               145 PLN  

Veneto  

Prosecco Dirupo Valdobbiadene Brut 

DOCG Valdobbiadene 
Wino o jasno-słomkowym kolorze. Trwałe bąbelki uwalniają  aromaty cytrusowo- kwiatowe z elegancką nutą. W ustach 

rześkie, wyczuwalne intensywne jabłko, gruszka zapewniające cudowne, miękkie I zarazem wytrawne zakończnie. 

Szczepy 100% Glera 
 
Light straw colour. Beautifully blended with sweet floral aromas. The intense fruit flavor in the mouth, clearly 

visible ripe pears and delicate citrus fruit, provide a wonderfully soft finish. 

Szczepy: 100% Glera 

 

Montalvini  125ml             14 PLN  

Veneto 

Frizzante Pro Dry 

 
Delikatnie perliste frizzante, pełne radosnych, owocowych nut. Urzekające lekkością i finezją. Nie wymaga towarzystwa 

potraw ale doskonale będzie smakowało z kremowymi serami, deserami owocowymi i lodami. 

 
A delicately pearly frizzante, full of happy, fruit notes. Captivating with lightness and finesse. It does not require 

any food, but it will taste great with cream cheeses, fruit desserts and ice cream.  

Szczepy: 50% Glera, 50% białe szczepy z Veneto 

 

 

 

 

Champagne: 
 

 

 

  Francja: 

 

Perrier- Jouet            395 PLN  

Champagne 

Perrier- Jouet Grand Brut Champagne 
 
Elegancki, delikatny cechujący się świeżą, żywą owocowością oraz subtelną kompozycją smakowo-aromatyczną, która 

znakomicie łączy soczyste nuty cytrusowe z akcentami wanilii, masła, tostów i marynowanego imbiru. Tło nieco dymne z 

niuansami marynowanego imbiru, masła, chrupkich ciasteczek i wanilii. Finisz: długi, cytrusowy.  

 

Elegant, delicate, characterized by fresh, vivid fruitiness and subtle flavor composition, which perfectly 

combines juicy citrus notes with accents of vanilla, butter, toast and pickled ginger. A bit smoky background 

with nuances of pickled ginger, butter, crispy cookies and vanilla. Finish: long, citrus. 

Szczepy:Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay 



 

 

 

Wina białe 
  

  Włochy: 

 

Cantine Bove                85 PLN  

Abruzzo                    

Pianoro Trebbiano d’Abruzzo 

DOC Trebbiano d’Abruzzo 

 
Wino o jasnożółtej barwie, z trwałym i intensywnym bukietem owoców cytrusowych i kwiatowymi aromatami. W ustach 

wyczuwalne soczyste owoce, takie jak brzoskwinia. Wino o pełnym ciele, świetnie zbalansowane, o długim zakończeniu. 

 
The color is light yellow. Wine with a persistent and intense bouquet of citrus fruits and floral aromas. The juicy 

fruits, such as peach, are noticeable in the mouth. Wine full body, well balanced, with a long finish. 

Szczepy; 100% Trebbiano d’Abruzzo 

 

 

 

Cantine Minini             95 PLN  

Veneto             20 PLN  

Pinot Grigio 

IGT Veneto 

 
Wino o jasno-żółtym kolorze. W nosie wyczuwalny bogaty bukiet owoców lasu i podsuszanych śliwek, a także fiołków. Wino o 

mocnym ciele i długim finiszu. 12 miesięcy leżakowało w dębowej beczce. 
 

Wine of light yellow color. A rich bouquet of forest fruits and dried plums, as well as violets, is noticeable in the 

nose. Wine with strong body and long finish. 12 months aged in an oak barrel. 

Szczepy: 100% Pinot Grigio 

 

 Francja: 

 

Jean Baptiste Adam           195 PLN  

Alzace              40 PLN  

Gewurztraminer Tradition  (półwytrawne) 

AOC Alzace 
 

Wino ma ciemnożółty kolor. W nosie dominują róże ale także aromaty owoców tropikalnych, miodu, wanilii i migdałów. Wino 

o mocnej strukturze, na podniebieniu jest wyczuwalnie gładkie. W ustach dominuje słodycz łącząca nuty owocowe z 

kwiatowymi. 

 
The wine has a dark yellow color. The nose is dominated by roses, but also the aromas of tropical fruits, honey, vanilla and 

almonds. The mouth is dominated by the sweetness that combines the fruit the flowers.  

Szczepy: 100% Gewurztraminer 

 

 



 

 

Domaine Begue – Mathiot           265 PLN  

Bougogne 

Vaillons 

AOC Chablis Premier Cru 

 
Wino o blado złotym kolorze, z intesywnym bukietem kwiatów i owoców cytrusowych. Złożony smak, pozostawiający na 

podniebieniu, rozpoznawalny dla tego wina posmak mineralny z przyjemnym, delikatnym, miodowym zakończeniem. 

 
A wine of golden color with an intense bouquet of flowers and citrus fruits. A complex flavor, leaving the palate, 

recognizable for this wine is mineral aftertaste with a pleasant, delicate, honey-like finish.  
Szczepy: Chardonnay 100% 

 

 

 

 

 Hiszpania: 

 

Bodegas Patrocinio             95 PLN  

Rioja                 

Sancho Garces Rioja Blanco 

DOC Rioja 

 
Kolor jasnożółty z zielonymi refleksami. Intensywna w aromatach. Złożoność nut owocowych, wśród których odnajdziemy 

zapach bananów, gruszek i cytrusów. Wyczuwalne także nuty ziołowe, męczennica, koper włoski i pomarańcze. Na 

podniebieniu wykazuje dużą równowagę i przyjemnie orzeźwiającą kwasowość. 

 
Bright in color with yellow and green shades. In the bouqet, white flowers and fruit compote and pineapple. In 

the mouth at first slightly gentle, with notes of pearand citrus fruits. At the finish appears a distinct acidity with a 

little grapefruit.  

Szczepy: 50 % Viura, 50% Tempranillo Blanco 

 
 

 Portugalia: 

 

Caves Velhas                      85 PLN  

Vinho Verde Lagosta Branco (półwytrawne)                   

DOC Vinho Verde 

 
Bardzo młode, orzeźwiające wino,. W nosie dominują cytrusy i zielone jabłka. W ustach lekko perliste, z posmakiem limonki i 

owoców sadu. Doskonałe jako aperitif i dodatek do chudych ryb i sałatek warzywnych. 

 
Very young, refreshing wine. The nose is dominated by citruses and green apples. In the mouth, slightly pearly, 

with a hint of lime and fruit of the orchard. Excellent as an aperitif and addition to lean fish and vegetable 

salads. 

Szczepy: Arinto, Trajadura, Loureiro 

 

 

 



 

 

 Nowa Zelandia: 

Marisco                      155 PLN  

Marlborough                                 30 PLN  

The Ned Waihopai River 

Sauvignon Blanc 

 
Wino o jasno słomkowym kolorze. W nosie żywa pikanteria  z połączenia tropikalnych owoców, mocno wyczuwalnego 

różowego grejpfruta ,limonki i trawy cytrynowej oraz aromatów  suszonych ziół. W ustach żywo owocowe i rześkie, o świeżym 

i delikatnym finiszu 

The wine in light-straw colour. An aromatic blend of elderflower, kaffir lime leaf, pink grapefruit and dried herb. 

This wine has vibrant citrus and concentrated fruit on the palate, finishing crisp and bright. 

Szczepy: 100% Sauvignon Blanc 

 

 

 

 Republika Południowej Afryki: 

Barista             125 PLN  

Coastal Region              30 PLN  

Chardonnay 

Stellenbosch 
 

Kolor jasnosłomkowy z bursztynowymi refleksami. Intensywne w aromatach. Przywitają nas cytrusy, delikatnie przebijający się 

agrest. W ustach odsłoni się mandarynka, świeża cytryna. Doskonale zbalansowane z waniliowym wykończeniem. 

 
Light straw color with amber reflections. Intense in aromas. Citrus, gently piercing gooseberry will greet us. A 

mandarin and fresh lemon will be revealed in the mouth. Perfectly balanced with a vanilla finish. 

Szczepy: 100 % Chardonna 

 

 

Wina rózowe: 

 Włochy: 

 

Cantine Bove                  85 PLN  

Abruzzo             20 PLN  

Pianoro Montepulciano d’Abruzzo Cerasuolo 

DOC Montepulciano d’Abruzzo Cerasuolo 

 
Żywy, różowy kolor. W nosie dominują czereśnie, truskawki i poziomki. W ustach bardzo świeży i owocowy, świetnie 

balansujący między kwasowością a delikatną słodyczą. pozostawia przyjemne orzeźwienie na finiszu. 

 

Pink color. The nose is dominated by cherries, and strawberries. In the mouth very fresh and fruity, great 

balancing between acidity and delicate sweetness. Leaves a pleasant refreshment at the finish. 

Szczepy: 100% Montepulciano d’Abruzzo 



 

 

 

 

Wina czerwone: 
 

 

 

 Włochy: 

 

Cantine Bove              85 PLN  

Abruzzo              20 PLN   

Pianoro Montepulciano d’Abruzzo 

DOC Montepulciano d’Abruzzo 

 
Rubinowy kolor. Bardzo świeże, owocowe wino z dominującą nutą wiśni i malin. W ustach bardzo owocowe, o przyjemnym, 

lekko słodkawym finiszu. 

 
Ruby color. Very fresh, fruity wine with a dominant note of cherries and raspberries. In the mouth very fruit, with a 

pleasant, slightly sweet finish. 

Szczepy: 100% Montepulciano d’Abruzzo 

 

Casa Al Pruno            145 PLN  

Veneto 

Valpolicella Superiore Classico 

DOC Valpolicella Superiore Classico 

 
Klasyczna Valpolicella, z intensywnym bukietem wiśni. W ustach dominują suszone śliwki, czerwone owoce i lekka nuta 

lukrecji. Skoncentrowane, z miękkimi taninami, akcentami dębowej beczki i długim finiszem.  

 
Classic Valpolicella, with an intense bouquet of cherries. Dried plums, red fruits and a slight hint of licorice 

dominate in the mouth. Concentrated, with soft tannins, accents of oak barrel and long finish. 

Szczepy: Corvina, Corvinone, Rondinella 

 

Casa Al Pruno            445 PLN  

Veneto 

Amarone della Valpolicella Classico 

DOCG Amarone della Valpolicella Classico 

 
Ciężkie, skoncentrowane wino, ze zdecydowanym bukietem suszonych śliwek i słodkich przypraw. Bardzo dobra struktura, z 

wyraźnymi, przyjemnymi taninami i lekką słodyczą na finiszu. Niezwykle eleganckie, aksamitne wino. 

 
Heavy, concentrated wine with a definite bouquet of dried plums and sweet spices. Very good structure, with 

clear,pleasanttannins and a slight sweetness at the finish. Extremely elegant, velvety wine. 

Szczepy: Corvina, Rondinella, Molinara 

 

 

 

 



 

 

Tank             125 PLN  

Puglia 

Primitivo Appassimento Tank 32 ( półwytrawne) 
 
Wino ma intensywny czerwony kolor. Powstaje z podsuszanych winogron. W nosie pojawiają się aromaty dojrzewających 

owoców (śliwek i ciemnych czereśni) i ziół. Jest aksamitne w ustach z dobrą strukturą, subtelną słodkawą nutą i długim 

finiszem. 

The colour is intense red. Aromas of ripe fruit (plum and black cherry) penetrate the nose. The wine has velvety 

touch to it, with good structure, subtle sweet note and long-lasting finish. 

Szczepy: 100% Primitivo 

 

 

 

 Francja: 
 

Chateau Pierrousselle          105 PLN  

Bordeaux 

AOC Bordeaux Supérieur 

 
Bardzo eleganckie wino. Bukiet obfity w wiśnie, z wyraźną, paprykową nutą w tle. W ustach wiśnie, śliwki i jeżyny z subtelnie 

zaznaczoną mineralnością. Wino o doskonałym balansie i długim, lekko waniliowym zakończeniu. 

 
Very elegant wine. Bouquet abundant in cherries, with a distinct paprika in the background. Cherries, plums and 

blackberries in the mouth and mineral notes. Wine with excellent balance and long, vanilla finish. 

Szczepy: 90% Merlot, 10% Cabernet Franc 

 

 

 

 

 Hiszpania: 

 

Bodegas Patrocinio             145 PLN

 
Rioja                30 PLN  

Sancho Garces Rioja Crianza 

DOC Rioja 
Kolor wiśniowo-czerwony. Kremowe nuty czarnych owoców (jeżyny, maliny i jeżyny) w połączeniu z pikantnymi aromatami i 

lekkimi nutami tostowymi. W ustach wyraźne i dojrzałe taniny, które składają się na elegancką całość. 

Cherry-red color. Creamy notes of black fruits (blackberries, raspberries and blackberries) combined with spicy 

aromas and light toast notes. Clear and ripe tannins in the mouth that make up the elegant whole. 

Szczepy: 100% Tempranillo 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Chile: 

 

Alta Cima              115 PLN  

Lontue Valley 

Cabernet Sauvignon Reserva  

 
Wyrazisty nos, z nutami słodkich malin w harmonii z pikantnymi i lekko palonymi elementami. 

Bogata struktura na podniebieniu, która jest bardzo dobrze uzupełniona owocowymi i pikantnymi smakami. Taniny nadają 

zdecydowany charakter. Przyjemne zakończenie w ustach. 

It is expressive to the nose, with notes of sweet raspberries and cassis in harmony with spicy and slightly toasted 

touches. 

It has a rich structure on the palate that is complemented very well by its fruity and spicy flavours. Its tannins give 

it character. It has a pleasing finish in mouth. 

Szczepy: 100% Cabernet Sauvignon 

 

Alta Cima             115 PLN  

Maule Valley 

Carmenere Reserva 

Lontue Valley  

 
Rubinowy kolor z głębokimi fioletowymi odcieniami. W nosie wyczujemy bogaty bukiet czerwonych i czarnych owoców w 

towarzystwie czarnego, zielonego pieprzu. Wino złożone w ustach pozostawia owocowy smak z lekką pikanterią. 

 
Ruby color with deep purple shades. We can smell a rich bouquet of red and black fruit in the nose accompa-

nied by black and green pepper. The wine leaves in mouth a fruity taste with a slight  

spiciness. 

Szczepy:100% Carmenere 

 

 Argentyna: 

 

Alamos             115 PLN  

Mendoza 

Malbec 

Uco Valley 
 

Wino o purpurowym kolorze z odcieniami fioletu. Mocno wyczuwalny zapach ciemnych wiśni z akcentem tostów. Na 

podniebieniu pozostawia smak przypraw i czekolady, w akompaniamencie dębu. Finisz jest długi, dojrzały, delikatnie 

taninowy 

 
A purple wine with shades of purple. Strong aroma of dark cherries with toast accent. It leaves the taste of 

spices and chocolate on the palate, accompanied by oak. The finish is long, mature, slightly tannic 

Szczepy : 100 % Malbec 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Republika Południowej Afryki: 

 

Barista             125 PLN  

Coastal Region             30 PLN   

Pinotage 

Stellenbosch 

 
Wyjątkowy Pinotage, który uwodzi w nosie zdecydowanym aromatem kawy. W tle wyraźne nuty czekolady i słodkiej wanilii. 

W ustach miękkie, delikatne, z wyraźnymi nutami suszonych śliwek i wiśni w czekoladzie. Długi, przyjemny finisz z dominującą 

nutą kawy. 

 
A unique Pinotage that seduces the nose with a strong aroma of coffee. In the background, clear notes of 

chocolate and sweet vanilla. In the mouth, soft, delicate, with clear notes of dried plums and cherries in 

chocolate. Long, pleasant finish with a dominant note of coffee. 

Szczepy: 100% Pinotage 

 

 

 

 Nowa Zelandia: 

 

Marisco              195 PLN  

Marlborough 

The Ned Waihopai River 

Pinot Noir 

 
Bukiet czerwonych i niebieskich jagód, kontrastujący z pikantnymi przyprawami, dębem, dymem i ściółką leśną. Bukiet 

przenika bezpośrednio na podniebienie, na którym czujemy strukturę, dojrzałe garbniki i przyjemną, zrównoważoną 

kwasowość. 

 
Lifted red and blue berry fruit perfume contrasts with the more savoury elements of oak spice, smoke and forest 

floor. These aromatic themes carry directly to the palate where they are given structure and mouthfeel by a 

core of fine, ripe tannin balanced against a seam of positive acid freshness. 

Szczepy: 100% Pinot Noir 

 

Wino deserowe: 
 

 Niemcy: 

 

Kendermann             95 PLN  

Rheinhessen                20 PLN  

Riesling Spatlese QbA 
 

W nosie przyjemne aromaty kandyzowanych owoców i suszonych winogron. W ustach wyczuwany smak miodu i owoców 

egzotycznych. Doskonałe jako dodatek do owocowych deserów, lodów i do klasycznego sernika.  

In the nose, pleasant aromas of candied fruits and dried grapes. In mouth taste of honey and exotic fruit is 

sensed in my mouth. Perfect as an addition to fruity desserts, ice cream and classic cheesecake. 

Szczepy: 100% Riesling. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


