KARTA WIN

Szampany i Wina Musujace
Frederic Chopin Demi Sec

0,75

55,-

Francja

Deserowe wino musujące półwytrawne wytwarzane metodą charmat. Słomkowy kolor,
lekko słodki smak i subtelne aromaty tworzą ciekawe i harmonijne wino. Świetnie
komponuje się ze świeżymi owocami i delikatnymi deserami.

Ponte Prosecco Treviso Extra Dry
Veneto, Włochy

0,75
0,10

60,14,-

Przyjemnie drażni świeżością owoców i milionów bąbelków, pobudza zmysły słodyczą
i akcentami białych kwiatów, odświeża i cieszy.

Cava Stars Brut

0,75

84,-

DO Cava, Katalonia Hiszpania
Pobudzająca i orzeźwiająca, w zapachu dominują owoce i białe kwiaty, na podniebieniu
pełna świeżości, intensywna i trwała z migdałowym akcentem na finiszu.

Gosset Grand Reserve Brut

0,75

280,-

Szampania, Francja

Szampan skomponowany z trzech odmian gron, zbieranych wyłącznie z grand cru z
najlepszych roczników. W kieliszku jasno - złoty kolor, w zapachu atrakcyjny, wyrazisty
i orzeźwiający. Ten szampan to wytrawna świeżość z lekkimi nutami czarnej porzeczki,
pszenicy, suszonych owoców, w tle odnajdziemy akcenty rumianku, a nawet delikatne
akcenty piernikowe. Wszystko w charakterystycznym mineralnym woalu. Na podniebieniu
dominują orzeźwiające nuty mineralne, połączone z lekkim smakiem suszonych owoców,
pomarańczy, skomponowanych z gałką muszkatołową i białym pieprzem. Długi finisz
przynosi dodatkowo lekko dymne akcenty.

Gosset Celebris 2007 Extra Brut

0,75

850,-

Szampania, Francja

Szampan bogaty, nieco ekstrawagancki, perfekcyjnie wykonany. Świeży i wyewoluowany
jednocześnie. W kieliszku przeplatają się aromaty cytrusów, kwiatów, orzechów, mięty
i przypraw. Na podniebieniu rześki, napięty i cudownie odświeżający z akcentami ciasta
drożdżowego i różowego grapefruita. Bogaty i trwały. Wielki szampan!

Wina Białe
Kendermanns Riesling Kabinett

0,75

75,-

Mosel-Saar-Ruwer, Niemcy

Riesling Kendermanns Kabinett to delikatne półwytrawne białe wino. Subtelny aromat
zielonych owoców i winogron, łączy się idealnie z mineralnym i niezwykle świeżym
posmakiem. Idealne jako aperitif, a także do owoców morza, ryb, deserów oraz potraw
kuchni orientalnej.

Mountain View Chenin Blanc

0,75

75,-

Stellenbosch, RPA

Wino urzeka nutami agrestu, marakui, zielonych jabłek. Mountain View prezentuje świetne,
nowoświatowe wino z bardzo stonowaną kwasowością oraz charakterystycznym,
mocnym owocowym charakterem.

Woodhaven Chardonnay
California, USA

0,75

84,-

Wino o wyraźnie owocowych aromatach, w szczególności: brzoskwini, gruszek, jabłek,
cytryn oraz ananasów z delikatnymi nutami wanilii. Część z partii wina jest poddawana
procesowi starzenia w beczkach z dębu francuskiego, amerykańskiego i węgierskiego.
Podawać do: świeżej, zielonej sałaty, pieczonego kurczaka, grillowanego łososia, bądź
samo jak aperitif.

Wina Białe
Leonard Road Chardonnay
South Estern Australia

0,75

Ventisquero ‚Yelcho’ Reserva Sauvignon Blanc

0,75

55,-

Intensywne, zdecydowane, pełne wyraźnych aromatów brzoskwiń, cytrusów i owoców
tropikalnych, przyjemne, łagodne, z delikatnym, kremowym zakończeniem.

69,-

Casablanca Valley, Chile

Jasno-słomkowe z zielonym błyskiem, zapach zdecydowany, z limonką, grapefruitem,
ananasem i gruszkami wspartymi akcentami kwiatów i liści porzeczki, w ustach lekko
wyczuwalne nuty mineralne, orzeźwienie i owocowe zakończenie.

Masi Tupungato Passo Blanco

0,75

84,-

Mendoza, Argentyna

Swieże i aromatyczne wino powstało w wyniku połączenia włoskiej odmiany Pinot Grigio
i lokalnego szczepu argentyńskiego Torrontes. Wino średniej budowy o aromacie cytrusów,
moreli, pieczonego jabłka i miodu lipowego. Jako całość posiada głębię i jest finezyjne.

3 Wooly Sheep Sauvignon Blanc

0,75

109,-

Marlborough, Nowa Zelandia

Aromatyczne, typowe dla Sauvignon Blanc, z bukietem cytrusów, kiwi, brzoskwini, agrestu,
liści pomidorów i czarnej porzeczki, w ustach i odświeżające.

Santa Carolina Gran Reserva Chardonnay

0,75

125,-

Casablanca Valley, Chile

Wino o głębokiej, jasno-żółtej barwie, kremowej fakturze, z charakterystycznymi
aromatami wanilii i dojrzałych owoców tropikalnych. Świetnie komponuje się z rybami
w śmietanowych sosach, z cielęciną i miękkimi serami.

Joseph Drouhin Vaudon

0,75

176,-

Chablis, Francja

Białe wino o błyszczącej, złocistej barwie, z zielonymi refleksami. Aromaty owoców
cytrusowych uzupełnione są kwiatowymi nutami. Zdecydowanie świeże, mineralne i żywe,
a zarazem zrównoważone i finezyjne. Doskonałe do ryb, owoców morza i cielęciny.

Wino Różowe
Baron De Ley Rosado Lagrima

0,75

DOCa Rioja, Hiszpania

Bogate nuty truskawek, czerwonych porzeczek i borówek podkreślone orzeźwiającą
kwasowością.

84,-

Wina Czerwone
Leonard Road Cabernet Sauvignon / Merlot

0,75

55,-

South Estern Australia

Atrakcyjna, głęboka barwa, słodkie nuty czarnych porzeczek, jeżyn i dojrzałej śliwki,
w ustach zdecydowanie owocowy temperament.

Fiuza Touriga National

0,75

82,-

Tejo, Portugalia

Portugalskie, czerwone, wytrawne wino z doskonałego regionu Tejo. W kolorze wino
prezentuje głęboką czerwień z ciemniejszym centrum. W nosie wyczuwalne są nuty śliwek
i czekolady, przełamane akcentami kawy. Na podniebieniu wino jest gładkie z bardzo dobrą
kwasowością. Finisz jest elegancki i długi.

Varvaglione V2 Primitivo

0,75

84,-

IGP Primitivo del Salento, Puglia, Włochy

Pachnące czerwonymi owocami jagodowymi oraz czereśniami. W smaku miękkie,
o umiarkowanej ilości tanin ze śliwkowo-malinowym posmakiem.

Woodhaven Zinfandel

0,75

84,-

California, USA

Wino bogate w aromaty śliwek oraz wiśni. W smaku wyczuwane są maliny oraz czarna
porzeczka z delikatną nutą przypraw. Winogrona pochodzą z wyselekcjonowanych winnic
w Północnej Kalifornii. Wino poddawane jest procesowi wydłużonej fermentacji, co pozwala
na pełne wydobycie smaku oraz rozwój tanin. Starzone w dębowej beczce przez minimum 30 dni.

Santa Cristina
I.G.T. Toscana, Włochy

0,75
0,10

95,15,-

King of Prohibition Shiraz

0,75

129,-

Santa Cristina - bogaty zapach, młodość i owocowość to cechy charakterystyczne tego wina.
Produkowane w większości z winogron sangiovese (90%). Wino przechodzi krótki okres
dojrzewania w wielkich beczkach w celu wzbogacenia jego charakterystycznej owocowości.
Dobra jakość i świetna cena. Dobrze komponuje się z grillowanymi rybami, pieczoną
wołowiną oraz drobiem.

Barossa Valley, Australia

Dominują aromaty czarnych owoców jagodowych, śliwek, wiśni, cynamonu i wanilii.
W ustach obfite i kremowe, pełne gładkich tanin z owocowym i długim posmakiem.

Wina Czerwone
Vina Bujanda Reserva

0,75 105,-

DOCa Rioja, Hiszpania

Purpurowe i głębokie w kolorze, uderzające aromatami nalewki z wiśni i jagód, tytoniu,
złożone i efektowne.

Conte di Campiano Primitivo Di Manduria

0,75

112,-

DOC Primitivo di Manduria, Puglia, Włochy

Wino ma intensywny oraz złożony bukiet, z wyczuwalnymi aromatami dojrzałych owoców
śliwki i wiśni, połączonych z nutami przypraw. W smaku wyczuwamy bogactwo dojrzałych
owoców, co w połączeniu z niską kwasowością daje włoskie czerwone wino, które przeniesie
nas do słonecznej Puglii i przywita armatami pełnych dojrzałych czerwonych owoców
połączonych z niską kwasowością.

Masi Bonacosta

0,75

118,-

Valpolicella Classico, Włochy

Hemingway określił to lekkie, owocowe wino jako “ciepłe jak dom przyjaciela”. Pochodzi
z tych samych szczepów co Bardolino i jest bardzo uniwersalnym winem. Pasuje do szerokiej
gamy potraw, począwszy od zup, a kończąc na pastach i mięsach z grilla.

Santa Carolina Gran Reserva Syrah

0,75

125,-

Maipo Valley, Chile

Barrica Selection Syrah produkowane jest w 90% z winogron Syrah i w 10% z Cabernet
uprawianych w dolinie Maipo. Ciemno-czerwona barwa z charakterystycznymi aromatami
anyżu, czarnej porzeczki, wanilii oraz czekolady. Wytrawne, średnio zbudowane wino
z delikatnymi taninami i długim finiszem. Idealny towarzysz wołowiny i dziczyzny.

Finca Valpiedra Reserva

0,75

237,-

DOCa Rioja, Hiszpania

Finca Valpiedra Reserva - najwyższej jakości czerwone wino z pojedynczej winnicy
Valpiedra, położonej nad rzeką Ebro. Wyprodukowane z gron tempranillo, cabernet
sauvignon, mazuelo i graciano oraz starzone w nowych dębowych beczkach. Ma
rubinowo - wiśniowy, głęboki kolor, połyskujący amarantem. Jest bogate w aromaty
dojrzałych czerwonych owoców z wyraźną nutą czarnej porzeczki i zapachem
wanilii, pochodzącym z dębowej beczki. W smaku intensywne, potężne, z doskonale
zrównoważonymi taninami. Intensywność, moc i potencjał dojrzewania sprawiają, że jest
to prawdziwy rarytas. Idealnie komponuje się z dziczyzną, wołowiną, baraniną oraz
z twardymi serami.

House Wine
Santa Carolina Premio White
Central Valley, Chile

0,75
0,10

45,12,-

Santa Carolina Premio Red
Central Valley, Chile

0,75
0,10

45,12,-

0,75
0,10

109,15,-

Wina Słodkie
Graham’s Fine White Port

Porto, Douro Valley, Portugalia

Silne, mocne, trwałe, rozwinięte, niezobowiązujące i użyteczne przy wielu okazjach, bawi
słodyczą moreli, cytryny, ananasa i kwiatowo-orzechowym tłem.

Graham’s Ruby Port

Porto, Douro Valley, Portugalia

0,75
0,10

109,15,-

Fine Ruby Port jest kompozycją win z kilku roczników. Mistrz piwnic wybiera pełne,
mocno owocowe wina, które zestawia ze sobą tworząc soczyste porto o głębokiej barwie,
słodkim, owocowym aromacie i prężnym, choć stosunkowo nieskomplikowanym smaku.

Wina owocowe

Winiarnia Zamojska Gruszka / półsłodkie /

Lubelskie, Polska

45,12,-

Wino gruszkowe powstało z dojrzałych, aromatycznych, polskich odmian: Konferencja, Lukasówka i Klapsa.
Bardzo lekkie i orzeźwiające. Smak jest delikatny i świeży, przyjemnie podbity słodyczą.

Winiarnia Zamojska Wiśnia

Lubelskie, Polska / półsłodkie /

45,12,-

Łagodne, czerwone wino o rubinowej barwie, wytworzone z czterech odmian wiśni. Wyczuwalny jest w nim smak
soczystej wiśni, uzupełniony o intrygującą pestkową nutę. To wszystko tworzy przyjemną, spójną całość.

Winiarnia Zamojska Czarna Porzeczka / słodkie /
Lubelskie, Polska

Niesamowicie intensywne czerwone wino o nietransparentnej szacie. Wytworzone z trzech odmian czarnej
porzeczki: Ojebyn, Tisel i Tiben. Bardzo soczyste, dojrzałe i bogate.

45,12,-

