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Wina Białe
White Wines

WINO DOMU
HOUSE WINE
1. Pluvium Premium Selection
White ................................................................75cl............. 69 zł
................................................................................50cl............. 59 zł
................................................................................15cl ............ 15 zł
Apelacja: DO Valencia, Vicente Gandia, Hiszpania / Spain
Wino zbudowane z endemicznej odmiany Merseguera i międzynarodowego
szczepu Sauvignon Blanc o złocistej barwie z wyczuwalnymi aromatami
kwiatowymi, i dojrzałymi owocami. Wino wyjątkowo delikatne i orzeźwiające
w smaku o wyważonej kwasowości. Na podniebieniu wino jest kompletne
i ukazuje mnóstwo aromatów jabłek i brzoskwiń.
Wine made of endemic variety Merseguera and international Sauvignon Blanc
with golden colour and palpable floral aromas, and ripe fruits. Wine extremely
delicate and refreshing taste with balanced acidity. On the palate wine is
complete and shows lots of aromas of apples and peaches.

2. SECOLO PINOT GRIGIO............................75cl ............ 89 zł

Apelacja: Fossalta di Piave IGT VENETO, Casa Vinicola Botter, Włochy / Italy
Wino wytrawne o ładnej, jasnosłomkowej barwie i intensywnymi aromatami
brzoskwini, żółtych jabłek, skórek owocowych, typowymi dla tej odmiany,
z delikatną mieszanką kwiatów. W smaku orzeźwiające, dobrze zbalansowane,
o niskiej kwasowości, z czystym roślinno-kwiatowym zakończeniem.
Dry wine with a pretty, pale straw colour and intense aromas of peach, yellow
apple, fruit skins, typical of this variety, with a delicate blend of flowers. The taste
is refreshing, well-balanced, low acidity, with a pure plant-flower ending.

3. Neblina Chardonnay..........................75cl ............ 89 zł
Apelacja: Central Valley ,Vina Cono Sur Chile
Blado żółta barwa. Intensywne i świeże aromaty z owocami cytrusowymi,
gruszką i ananasem. W smaku odświeżające, delikatne, wyważone, lekko słodkie.
95% Chardonnay z 5% dodatkiem innych odmian. Ręcznie oraz mechanicznie
zbierane winogrona (plon z 1 ha winnicy 10 -20 ton) dojrzewają 2 miesiące w
kadzi ze stali nierdzewnej. Polecane do ryb i owoców morza.
Pale yellow color. Intense and fresh aromas of citrus, pear and pineapple. The
taste is refreshing, delicate, balanced, slightly sweet. 95% Chardonnay and 5% of
other varieties. Manually and mechanically harvested grapes (yield from 1 ha of
vineyard 10 -20 tons) ripens two months in stainless steel vats. Recommended
for fish and seafood.

4. ORVIETO CLASSICO ..................................75cl............. 89 zł
Apelacja: D.O.C. Orvieto Classico – Toskania, Ruffino, Włochy / Italy
Mieszanka szczepów: 50% Grechetto 30% Procanico, 10% Verdello, 10%
Canailolo Bianco, która daje niezwykle lekkie i delikatne wino wytrawne w
kolorze jasnosłomkowym i świeżych aromatach zielonego jabłka, cytrusów,
melona, z subtelną nutą polnych kwiatów i kopru. W ustach orzeźwiające,
kruche, dobrze zbalansowane, o przyjemnym, cytrusowo-mineralnym
wykończeniu. Wspaniała propozycja pomiędzy Chardonnay i Sauvignon Blanc.
The mixture of strains: 50% Grechetto Procanico 30%, 10% Verdello, 10%
Canailolo Bianco which gives extremely light and delicate dry wine with a light
straw colour, fresh aromas of green apple, citrus, melon, with a subtle hint of
wild flowers and fennel. In the mouth refreshing, crisp, well-balanced, with a
pleasant, citrus and mineral finish.
Great suggestion between Chardonnay and Sauvignon Blanc.

5. Soave Domini Veneti............................75cl .......... 109 zł

Apelacja: D.O.C. Soave Classico ,Cantina Negrar –Włochy / Italy
Słomkowa barwa z zielonym refleksem. Bukiet nasycony przyjemnymi,
fantastycznymi nutami kwiatów oraz białej brzoskwini. W smaku harmonijne,
dobrze oddające połączenie świeżości z gorzkimi migdałami w zakończeniu.
Wino znakomite do przekąsek, makaronów z warzywami oraz ryby.
Kompozycja: Garganega 80%, Trebbiano 15%, Chardonnay 5%.
Straw color with green reflexes. Saturated bouquet pleasant, fantastic flowers
and notes of white peach. The taste is harmonious, well reflecting the
combination of freshness of bitter almonds in the finish. Excellent wine for
snacks, pasta with vegetables and fish. Composition: 80% Garganega, 15%
Trebbiano 5% Chardonnay.

6. Santa Digna Gewürztraminer ...75 cl........... 109 zł
Apelacja: Central Valley, by Miguel Torres – Chile
Lśniący żółty kolor. Bukiet kwiatowy z aromatami róż, jaśminu i kwitnącej
pomarańczy. Pełne, soczyste o tropikalnym i esencjonalnym charakterze.
Doskonałe w towarzystwie skorupiaków i ryb.
Lustrous yellow colour. Floral bouquet (rose, jasmine, orange blossom). Round
and loucious with a tripical and esencial character. Ideal match for shellfish
(particularly oysters) and most fish dishes.

7. DEGANI GARGANEGA BIANCO .. ..........75cl .......... 109 zł
Apelacja: I.G.T. Veneto, Degani Vini, Włochy / Italy
Wino wytrawne o jasnosłomkowej barwie i świeżych aromatach owoców
cytrusowych, gruszek, z akcentem kwiatu akacji. W smaku świeże, orzeźwiające,
dobrze zbalansowane, o przyjemnie zarysowanej kwasowości.
Dry wine with a clear straw colour and fresh aromas of citrus fruits, pears, with
a touch of acacia flowers. The taste is fresh, refreshing, well-balanced, with a
pleasant outlined acidity.

8. Santa Margherita Pinot Grigio .75 cl.......... 129 zł

Apelacja: DOC Valdadige, by Santa Margherita, Włochy - Italy
Blado żółty kolor. Czyste i intensywne aromaty, wytrawny smak o przyjemnym
posmaku jabłka. Podawać jako aperitif oraz do owoców morza, ryb, skorupiaków,
białych mięs, dań z makaronem i ryżem.
This dry white wine is pale-yellow in color. The clean, intense aroma and dry
flavour with pleasant golden apple. Excellent as an aperitif, ideal accompaniment
to seafood salads and fish- and shellfish-based pasta and rice courses.

9. CHABLIS Bouchard Aîné & Fils ......75cl .......... 129 zł
Apelacja: A.O.C. Chablis – Burgundia, Bouchard Aîné & Fils, Francja / France
Klasyczne Chardonnay z ojczyzny tego szczepu o klarownej, jasnozłotej barwie
i świeżych aromatach owoców cytrusowych, kwiatów akacji, brzoskwini oraz
suszonych owoców z mineralną nutą w tle. W ustach świeże, owocowe,
o przyjemnej kwasowości i delikatnie waniliowym finiszu.
Classic Chardonnay with the homeland of this strain of clear, light golden
colour and fresh aromas of citrus fruits, acacia flowers, peach and dried fruit
with a mineral note in the background. In the mouth fresh, fruity, with a
pleasant acidity and delicate vanilla finis

10. RIESLING ANDLAU ALSACE .................75cl........... 129 zł

Apelacja: Alsace, Francja / France
Ten wybitny Riesling powstaje na granitowych glebach prestiżowej parceli grand
cru. Moenchberg o południowej ekspozycji. Wino o bladożółtej barwie
z zielonymi refleksami. Posiada aromat cytrusów, delikatny akcent miodu i lekką
nutę nafty. W ustach łagodne, z dobrze zrównoważoną kwasowością. Finisz
długi, z akcentem mineralnym. Idealne do delikatnych ryb oraz owoców morza.
This outstanding Riesling formed on granitic soils of the prestigious grand cru
area of Moenchberg with southern exposure. The wine has a pale yellow color
with green hues. It has aromas of citrus, delicate touch of honey and a light note
of kerosene. In the mouth smooth,with well balanced acidity. Long finish with
mineral accents. Ideal for delicate fish and seafood.

11. Villa Maria Sauvignon Blanc
Private Bin......................................................75cl .......... 149 zł

Apelacja: Marlborough ,Villa Maria –Nowa Zelandia / New Zealand
Owoce do produkcji tego wina pochodzą z winnic rozmieszczonych w regionie
Marlborough. Żywe Sauvignon Blanc wybucha owocową sałatką z dojrzałym
agrestem, passiflorą, świeżą limonką i egzotycznymi aromatami ziół. Wzbudza
ciekawość w ustach, intensywne i pełne, dające odświeżającą, czystą kwasowość.
Polecane do białego mięsa, ryb i sałatek z łososiem, pomidorem, fasolą
i ziemniakami. Szczep: 100% Sauvignon Blanc.
Fruit for this wine was sourced from vineyards across the Marlborough region.
This vibrant Sauvignon Blanc is bursting with a fruit-salad-bowl of flavours
including ripe gooseberry, passion fruit, fresh citrus lime and exotic herbaceous
aromas. It has an exciting palate, intensity and fullness, finishing with a crisp,
clean acidity. Enjoy it with white meats, fish or salmon, tomato, bean and potato
salad. Grape: 100% Sauvignon Blanc

12. Robert Mondavi Private Selection
Chardonnay .................................................75cl .......... 149 zł
Apelacja: Kalifornia, Robert Mondavi Winery, USA
Blend złożony w 99% z Chardonnay, 1% - Muscat Canelli, Orange Muscat,
Sauvignon Blanc daje w efekcie eleganckie i delikatne wino wytrawne,
urzekające aromatem jabłek, gruszek, tropikalnych owoców oraz kwiatowymi
akcentami. W drugiej fazie pojawiają się goździki i pikantne przyprawy.
W smaku bogate i rześkie, dzięki wpływom chłodnych, pacyficznych wiatrów
w rejonie, z którego pochodzi. Swą jedwabistą strukturę i wydłużone
zakończenie zawdzięcza starzeniu w dębowych beczkach.
Blend made up 99% of Chardonnay, 1% - Muscat Canelli, Orange Muscat,
Sauvignon creates in effect, elegant and delicate dry wine, captivating aroma
of apples, pears, tropical fruit and floral accents. In the second phase there are
cloves and savory spices. The taste is rich and crisp, thanks to the influence of
cool Pacific winds in the area of origin. His silky texture and prolonged end
thanks to aging in oak barrels.

13. SREBRNA GÓRA PINOT GRIS ................75cl .......... 149 zł
Apelacja: Małopolska, Srebrna Góra, Polska / Poland
100% Pinot Gris z dobrze nakreślonymi aromatami dojrzałych jabłek, gruszek,
siana, które na zwieńczeniu są podkreślone nutami białych kwiatów oraz
nutami egzotycznymi. W ustach delikatne z dobrą kwasowością, a ze względu
na macerację na skórkach, zwiewne, ale z charakterystycznym mineralno
cytrusowym finiszem.
100% Pinot Gris with well-defined aromas of ripe apples, pears, hay, which are
highlighted on the final notes of white flowers and exotic notes. In the mouth
soft with good acidity and because of maceration on the skins, ethereal, but with
a characteristic mineral and citrus finish

14. Capellania Reserva ...........................75cl .......... 199 zł
(Wino Konesera)
Apelacja: Rioja , Marques De Murrieta –Hiszpania / Spain
„Wino z 60-letnich krzewów o niskiej wydajności, które spędziło 17 miesięcy
w nowym francuskim dębie. Aromaty tostu, przypraw do pieczenia,
migdałów, toffi i melona wprowadzają do bogatego, pikantnego, o delikatnej
strukturze i dobrej kwasowości wina. Dobry potencjał starzenia pozwoli pić je
najprawdopodobniej do 2021 roku” – Robert Parker. Szczep: 100% Viura.
„Wine of the 60-year-old bushes with low productivity, which spent 17 months
in new French oak. Aromas of toast, baking spices, almonds, toffee and melon
bring the rich, spicy, with a fine texture and good acidity of wine. Good aging
potential will probably drink it until 2021. „- Robert Parker. Strain: 100% Viura.

15. Chablis “Vau De Vey “ .........................75cl........... 199 zł

(Wino Konesera)
Apelacja: A.C. Chablis Premier Cru , Jean-Marc Brocard-Francja / France
Parcela Vau de Vey położona jest w dolinie tuż za winnicą Cote de Lechet.
Ponieważ jej zbocza wychodzące na wschód są bardzo strome winogrona mogą
być zbierane tylko ręcznie. Pochodzące stąd Chablis charakteryzują cytrusowe
aromaty z wyraźnymi nutami anyżu. W smaku wino jest bardzo eleganckie,
z wyraźną kwasowością i długo trwającym mineralnym zakończeniem.
Rekomendowane do owoców morza, serów, sałatek. Szczep: 100% Chardonnay.
Vau de Vey plot is located in a valley just outside the vineyard Cote de Lechet.
Because of its east-facing slopes are very steep grapes can be harvested only
by hand. Chablis away from citrus aromas are characterized by distinct notes
of anise. The taste of the wine is very elegant, with a distinct acidity and longlasting mineral finish. Recommended for seafood, cheeses, salads. Strain: 100%
Chardonnay.

16. Gewürztraminer Cuvée Des Comtes
D’Eguisheim...................................................75 cl........... 249 zł
(Wino Konesera)
Apelacja: AOC Alsace, by Léon Beyer – Francja / France
Czyste aromaty żółtej śliwki, płatków róży i carry. Bogate, dojrzałe o owocowej
głębi i warstwowej strukturze.
Polecane jako aperitif oraz do dań kuchni orientalnej i ostrych serów.
Pure aromas of yellow plum, rose petal, lichee and curry powder; real essence of
gewürztraminer here. Very rich and ripe, with terrific depth of fruit and layered
texture. Recommended as aperitif and to tasty cheese, blue cheese, spicy cuisine
like Chinese, Thai, Indian and Japanese.

17. Chablis Saint Martin blanc ........75cl .......... 249 zł
(Wino Konesera)
AOC by Domaine Laroche – France
Najwyższa klasa – wino, które w niczym nie ustępuje najlepszym Chablis.
Kruche, z wyraźnymi nutami dębu, zielonych owoców i kwiatowymi akcentami.
Polecamy do białych ryb z grilla, kurczaka i serów.
High class wine, which is equivalent to the best Chablis. Brittle, with distinct
notes of oak, green fruit and floral accents.
We recommend for grilled white fish, chicken and cheese.

Wina Czerwone
Red Wines

Wino domu
House wine

1. Pluvium Premium Selection Red .75cl............ 69 zł
................................................................................50cl............. 59 zł
................................................................................15cl ............ 15 zł
Apelacja: DO Valencia, Vicente Gandia, Hiszpania / Spain
Typowy dla linii win z serii Pluvium skład: pierwszy to endemiczny Bobal
a drugi to międzynarodowy Cabernet Sauvignon, który tworzy doskonale wino
o głębokim wiśniowym kolorze. W nosie wyczuwalny kompleks dojrzałych
aromatów owocowych wraz z delikatnym mineralnych muśnięciem. Ekspresyjny
bukiet, zrównoważony z dobrą kwasowością i pikantnym tłem. Podniebienie
podkreśla równowagę, pomiędzy dojrzałymi owocami a bogatymi taninami.
Next typical line wine of Pluvium series - composition: the first is endemic
Bobal and the other is an international Cabernet Sauvignon, which produces
excellent wine with deep cherry colour. In the nose perceptible complex aromas
of ripe fruit with a subtle touch of mineral. Expressive bouquet, balanced with
good acidity and spicy background. The palate emphasizes the balance between
ripe fruit and rich tannins.

2. Neblina Merlot ......................................75cl ............ 89 zł
Apelacja: Central Valley ,Vina Cono Sur- Chile
Bardzo intensywna rubinowa barwa. Wino świeże, eleganckie z aromatami
wiśni, dojrzałych śliwek oraz nutami pieprzu i kakao. W smaku krągłe, średnio
zbudowane, zachęcające do picia. 85% Merlot z 15% dodatkiem innych odmian.
Winogrona zbierane ręcznie (65%) oraz mechanicznie (35%) dojrzewają od
4 do 6 miesięcy w kadziach ze stali nierdzewnej. Wino rekomendowane do
makaronów oraz serów.
Very intense ruby in colour. Fresh, elegant wine with aromas of cherries, ripe
plum and notes of pepper and cacao. On the palate round, medium-bodied,
friendly to dink. Blend of Merlot (85%) and other grapes (15%). Hand (65%)
and mechanical (35%) picked grapes age from 4 to 6 months in stainless steel
tanks. Yield from 14 ton per hectare. Recommended to pastas and cheeses.

3. Poggio Ai Santi .......................................75cl ............ 89 zł

Apelacja: D.O.P. Montepulciano D’Abruzzo , Casa Vinicola Tinazzi-Włochy / Italy
Wino z najlepiej położonych winnic w Abruzzo. Dojrzewa w kadziach ze stali
nierdzewnej. Rubinowa barwa. Nos delikatny z aromatem czerwonych owoców.
Wino o dobrej strukturze, polecane do potraw z ryżem oraz pieczonego
i grillowanego mięsa. Szczep: 100% Montepulciano.
The wine from the best situated vineyards in Abruzzo. It aged in the stainless
steel vats. Ruby red colour. Delicate flavor with fragrance of red fruits. A wellstructured wine, recommended to rice dishes, roasted and grilled meat. Grape:
100% Montepulciano

4. Pinot Noir Bouchard Aîné & Fils .75cl ........... 89 zł

Apelacja: Vin de Pays d’Oc, Bouchard Aîné & Fils, Francja / France
100% Pinot Noir o połyskliwej, wiśniowej barwie i przyjemnych aromatach
czerwonych owoców, wiśni, truskawek oraz malin, z delikatnym dotykiem
limonki i mięty w tle. W smaku świeże, harmonijne i zrównoważone, z dużą
ilością owoców i delikatną nutą drewna. Dobra trwałość. Częściowo starzone
w beczkach z francuskiego dębu.
100% Pinot Noir with a glossy, cherry colour and pleasant aromas of red fruits,
cherries, strawberries and raspberries, with a delicate touch of lime and mint in
the background. The taste is fresh, harmonious and balanced, with plenty of fruit
and a hint of wood. Good lasting. Partially aged in French oak barrels.

5. CHIANTI RUFFINO .....................................75cl ............ 89 zł

Apelacja: D.O.C.G. Chianti Classico – Toskania, Ruffino, Włochy / Italy
Chianti Ruffino, powstałe w 90% z Sangiovese i 10% szczepów lokalnych.
Jest rozpoznawane przez miłośników wina na całym świecie jako ambasador
Toskanii. Wino wytrawne, o błyszczącej, rubinowo-czerwonej sukni i złożonych
aromatach fiołków, owoców wiśni, śliwek, truskawek oraz czerwonej papryki
i tytoniu. Dobrze zharmonizowane i aksamitne, o pełne strukturze i gładkich
taninach.
Chianti Ruffino is resulting in a 90% Sangiovese and 10% of local strains. It is
recognized by wine lovers all over the world as an ambassador of Tuscany. Dry
wine, with a shiny, ruby-red colour and complex aromas of violets, cherries,
plums, strawberries and red peppers and tobacco. Well harmonized and velvety,
full of texture and smooth tannins

6. SIGLO DE ORO CARMENERE RESERVA .75cl ....... 109 zł
Apelacja: Colchagua Valley, Santa Helena, Chile
Wino wytrawne o rubinowej barwie i intensywnych aromatach śliwek oraz
jagód z subtelnym akcentem przypraw. W smaku harmonijne, gładkie, o dobrej
strukturze i wyraźnej owocowości oraz przyjemnych taninach w trwałym finale.
Dry wine with a ruby colour and intense aromas of plums and berries with a
subtle touch of spice. The taste is harmonic, smooth, with good structure and a
distinct fruitiness and pleasant tannins in a persistent final.

7. PRIMITIVO DI MANDURIA ......................75cl .......... 109 zł
Apelacja: D.O.P. Primitivo Di Manduria – Puglia, Le Vigne di Sammarco,
Włochy / Italy
Wino wytrawne o rubinowej barwie z szklącymi się fioletowymi refleksami.
W nosie wyczuwalne bujne aromaty wiśni, dojrzałych śliwek podkreślone przez
subtelne aromaty kakao i wanilii. Wino o bardzo dobrej strukturze
z delikatnymi, przyjemnymi taninami. Dojrzewało w kadziach ze stali
szlachetnej.
Dry wine with a ruby red colour with purple hues. In the nose palpable lush
aromas of cherries, ripe plums highlighted by subtle flavors of cocoa and vanilla.
The wine has a very good structure with soft, pleasant tannins. It maturing in
vats of stainless steel.

8. DEGANI VALPOLICELLA CLASSICO ....75cl .......... 109 zł
Apelacja: D.O.C. Valipolicella Classico – Veneto, Degani Vini, Włochy / Italy
Wina Valipolicella Classico produkowane są z wyselekcjonowanych gron (45%
Corvina, 35% Rondinella, 20% lokalne szczepy) z najlepszych winnic Veneto.
Fermentowane i starzone wyłącznie w zbiornikach ze stali nierdzewnej
w celu zachowania ich młodych i świeżych aromatów. Valipolicella Classico to
wino wytrawne o rubinowoczerwonej barwie i aromatach czerwonej porzeczki
oraz wiśni z delikatną nutą migdałów i lukrecji. W ustach świeże, owocowe,
o delikatnych taninach i przyjemnym wykończeniu.
Valpolicella Classico wines are produced from selected grapes (45% Corvina,
35% Rondinella, 20% of local strains) from the best vineyards of the Veneto.
Fermented and aged exclusively in stainless steel tanks to preserve their young
and fresh aromas. Valipolicella Classico is a dry wine with a ruby red colour and
aromas of red currants and cherries with a hint of almonds and licorice. In the
mouth fresh, fruity, with soft tannins and a pleasant finish

9. SREBRNA GÓRA REGENT .............. ..........75cl .......... 129 zł

Apelacja: Małopolska, Srebrna Góra, Polska / Poland
Regent, który tworzy to wytrawne czerwone wino, w pierwszym nosie ma
wyczuwalne maliny, czerwoną porzeczkę i czereśnię. Potem zaczynają przeważać
czarne jagody, jeżyny oraz wiśnia i nieco śliwki. W tle ściółka leśna i lekki
kompot z suszu. W ustach dobrze zbudowane, wyraziste, z dobrze zarysowanymi
ale nie narzucającymi się taninami.
Regent grape, which creates a dry red wine, the first nose is palpable raspberry,
red currant and black cherry. Then they begin to outweigh blueberries,
blackberries and cherry and a little plum. In the background forest floor and
light compote of dried. In the mouth, well-structured, clear, with a well outlined
but not insistent tanins.

10. COTO DE IMAZ RESERVA .......................75cl .......... 129 zł
Apelacja: D.O.C. Rioja, Bodegas El Coto de Roja, Hiszpania / Spain
Wino powstaje z najlepszej partii Tempranillo, wyselekcjonowanych z całego
zbioru. Wciąż młode i pełne nut owocowych podkreślonych umiejętnym
użyciem beczek, z nowego amerykańskiego dębu. Cieliste, świetnie
zrównoważone i potencjalnie długowieczne. Bogate w aromaty dojrzałych,
czerwonych owoców z nutą wanilii, a także mlecznej czekolady, ziaren
kawy i kakao. Wino leżakowało minimum 24 miesiące w beczkach z dębu
amerykańskiego oraz 36 miesięcy w butelkach.
This wine is created from the best lot Tempranillo grape, selected from the
entire collection. Still young and full of notes of fruit underlined the skilful use
of barrels of new American oak. Bodied, well-balanced and potentially longlived. The rich aroma of ripe, red fruits with a hint of vanilla and milk chocolate,
coffee beans and cocoa. Wine has been aged at least 24 months in barrels of
American oak and 36 months in bottles.

11. Chianti Barone Ricasoli.................75cl .......... 129 zł

D.O.C.G. Chianti , Barone Ricasoli – Włochy / Italy
Wino dojrzewa w kadziach ze stali nierdzewnej (90%) oraz barrique i dużych
beczkach (10%). Rubinowa barwa z fioletowymi refleksami. Delikatne aromaty
wiśni, jeżyn, fiołków i słodkiego tytoniu. Przyjemny i świeży smak
z charakterystycznymi nutami dojrzałych owoców oraz elementami przypraw
w zakończeniu. Wino do codziennego picia, pasujące dobrze do większości
potraw. Szczep: Sangiovese, uzupełniające odmiany.
The wine aged in stainless steel vats (80%) and also in barrique and big casks
(20%). Ruby red colour with purplish tinges. Aromatic delicacy of cherry,
blackberry, violet and sweet tobacco. Pleasant and fresh palate with evident hints
of ripe red fruit and spicy tones in the end. It is for every day drinking that pairs
well with many different dishes. Grape: Sangiovese and complementary grapes

12. ZUCCARDI Q MALBEC 2013....................75cl .......... 149 zł
Apelacja: Mendoza, Familia Zuccardi, Argentyna / Argentina
100% Malbec o rubinowo-czerwonej barwie z odcieniem rdzy oraz
intensywnym i złożonym aromacie suszonych owoców, wiśni, śliwek, truskawek
z wyczuwalną wanilią, czekoladą oraz nutą grzybów i skóry. W ustach dobrze
zbudowane, z miękkimi taninami, dobrze skoncentrowane, o trwałym finiszu.
100% Malbec with a ruby-red colour with a tinge of rust and intense and
complex aromas of dried fruit, cherries, plums, strawberries with a distinct
vanilla, chocolate and a hint of fungi and skin. In the mouth, well-structured,
with soft tannins, well-focused, with a lasting finish

13. ARCHE’E PRIMITIVO DI MANDURIA 2013 .75cl .......149 zł
Apelacja: D.O.P. Primitivo Di Manduria – Puglia, Le Vigne di Sammarco –
Włochy / Italy
100% Pure Primitivo o głębokiej rubinowej barwie, z charakterystycznymi
aromatami ciemnych owoców: jeżyn, wiśni i śliwek z emfazą wanilii i lukrecji.
Wino na podniebieniu dobrze wyważone, przyjemne z subtelnymi taninami.
Dojrzewanie w kadziach ze stali szlachetnej i beczkach dębowych.
100% Pure Primitivo with a deep ruby colour, distinctive aromas of dark fruit:
blackberries, cherries and plums emphatically vanilla and licorice. Wine on
the palate is well balanced, pleasant with subtle tannins. Maturation in vats of
stainless steel and oak barrels.

14. DEGANI AMARONE DELLA VALPOLICELLA
CLASSICO 2011........................................ ..........75cl........... 199 zł

Wino Konesera
Apelacja: D.O.C. Amarone della Valpolicella Classico – Veneto, Degani Vini,
Włochy / Iatly
Eleganckie wino wytrawne, o pięknym kolorze dojrzałej wiśni i wyraźnie
wyczuwalnym aromacie konfitur ze śliwek, czereśni, czarnych jagód, z przyjemną
nutą wanilii oraz czekolady w tle. Powstałe z odmian typowych dla tego regionu:
50% Corvina, 40% Rondinella i w 20% z lokalnych szczepów. W smaku
głębokie, cieliste, dobrze zbalansowane, o miękkich taninach i długim finale.
All varieties are typical for this appelation : 50% Corvina, 40% Rondinella, 20%
of others local strains. Elegant dry wine with a beautiful colour of ripe cherry
and clearly perceptible flavor of jam plum, cherry, blueberry, with a pleasant
hint of vanilla and chocolate in the background. The taste is deep bodied, well
balanced, with soft tannins and a long final.

15. CHIANTI CLASSICO RISERVA
DUCALE ORO 2010................................. ..........75cl........... 199 zł

Wino Konesera
Apelacja: D.O.C.G. Chianti Classico, Ruffino, Włochy / Italy
Wytrawne wino o czerwono rubinowej barwie z granatowymi refleksami,
złożone w 80 % z Sangiovese i 20% z Cabernet Sauvignon & Merlota. W nosie
nuty aromatycznych fiołków, wiśni i dojrzałych śliwek, na finiszu podkreślone
niuansami czekolady, cynamonu i przypraw korzennych. Na podniebieniu wino
wykazuje charakterystyczny toskański styl, pełny, wyważony z długim, gładkim
finiszem pełnym goździków i słodkiego tytoniu.
Wino dojrzewało przez 33 miesiące w beczkach z dębu francuskiego oraz
kadziach, 12 miesięcy dłużej od nakazów włoskiego prawa winiarskiego
a następnie 6 miesięcy w butelkach
Dry wine with a red ruby colour with bluish tints, composed of 80% Sangiovese
and 20% Cabernet Sauvignon & Merlot. In the nose aromatic notes of violets,
cherries and ripe plums on the finish highlighted the nuances of chocolate,
cinnamon and spices. On the palate the wine shows typical Tuscan style,
complete, well-balanced with a long, smooth finish full of cloves and sweet
tobacco.The wine matured for 33 months in French oak barrels and vats, 12
months longer than the precepts of the Italian wine law then 6 months in bottles.

16. Faustino I 2000.........................................75 cl .......... 199 zł

DOC, Rioja, Gran Reserva– Spain
Głęboki, czerwono-wiśniowy kolor. Intensywne i złożone aromaty z delikatnymi
nutami tytoniu, drewna i skóry. Pikantny, owocowy finisz. W ustach mocne,
smaczne, aksamitne.
Doskonałe w towarzystwie pieczeni, dań z grilla, dziczyzny, baraniny i grzybów.
A deep cherry red color. Intense and complex aromas with subtle hints of
tobacco, wood and leather. Spicy, fruity finish. In the mouth, strong, tasty,
velvety.
Perfect for roasts, grilled dishes, venison, lamb and mushrooms.

17. Chateau Fombrauge 2012....... ..........75cl........... 249 zł
Wino Konesera
Appellation: Saint-Emilion Grand Cru, Bernard Magrez, Francja / France
Bordoski blend złożony w 80% Merlot, 15% Cabernet Franc, 4% Malbec, 1%
Cabernet Sauvignon. Wino tłoczone z winogron pochodzących ze starych
krzewów, leżakowane przez 12 miesięcy w beczkach z dębu francuskiego. Kolor
mocny, czerwony, z refleksami fiołkowymi. Aromaty czerwonych owoców
i eleganckich korzennych przypraw. W ustach bogate i eleganckie, z doskonale
zintegrowanymi taninami.
Bordeaux blend composed of 80% Merlot, 15% Cabernet Franc, Malbec 4%
and 1% Cabernet Sauvignon. The wine pressed from grapes from old bushes,
matured for 12 months in French oak barrels. Deep red colour with violet
hues. Aromas of red fruit and fine spices. In the mouth rich and elegant, with
perfectly integrated tannins.

18. Ravera Barolo 2009.................... ..........75cl........... 249 zł
Apelacja: D.O.C.G Elvio Cogno Italy / Włochy
Wino Konesera
Nebbiolo 100% (klony Lampia i Michet)
Robert Parker: 92 pkt.; Wine&Spirits: Producent Roku 2011/Winiery of the
Year 2011
Wino o ciemno-rubinowej barwie z pomarańczowymi refleksami, o złożonym,
wielowarstwowym bukiecie z aromatami róż, tytoniu, ziół, skóry i lukrecji.
W ustach pełne, o mocnej budowie, drobnych garbnikach i długim,
aromatycznym finiszu. Polecamy do czerwonych mięs; przede wszystkim
dziczyzny, oraz serów o zdecydowanym smaku.
Robert Parker: 92 points., Wine & Spirits Producer of the Year 2011/Winiery
of the Year 2011
The wine has a dark ruby color with orange reflections, a complex, multi-layered
bouquet with aromas of roses, tobacco, herbs, leather and licorice. Full in the
mouth, with a sturdy construction, fine tannins and a long aromatic finish.
Recommended for red meats, especially venison and cheese with a strong flavor.

19. Amarone della Valpolicella 2011 .75 cl...........299 zł
Wino Konesera
Apelacja: DOC, by Bolla – Italy / Włochy
Wino o głębokim, rubinowym kolorze. wytrawne o złożonym, bogatym smaku
i intensywnych aromatach. Dobrze zbudowane.
Idealne do pieczeni, dziczyzny, serów oraz makaronowych potraw.
It is ruby red in colour with a dry, rich complex flavour, robust aromas and strong
port-like richness. Full bodied. Excellent with rich red meats or game.

20. Brunello di Montalcino
Campogiovanni 2010........................ ..........75cl........... 299 zł

Wino Konesera
Apelacja: D.O.C.G. Brunello Di Montalcino , San Felice Agricola-Włochy / Italy
Winnice Campogiovanni są położone na południowej części wzgórza
Montalcino gdzie warunki pogodowe oraz szczególne zróżnicowanie gleby
sprzyjają maksymalnej dojrzałości gron Sangiovese .To wino w klasycznym
stylu, dojrzewające trzy lata w beczkach ze slawońskiego dębu i 500-litrowych
tonneaux, a następne 12 miesięcy w butelce. Znane ze swojej finezji oraz
długowieczności. Nos z dobrze dojrzałymi leśnymi owocami jagodowymi,
konfiturą z jeżyn, liściem tytoniu i opaloną skórą. W smaku pełne, bogate
z czasem dające długie zakończenie z wyraźnym owocowym likierem. Wino
rekomendowane do bogatej palety potraw, a w szczególności do dziczyzny
i twardego sera typu pecorino. Szczep: 100% Brunello (Sangiovese clone).
Campogiovanni’s vineyards are sited on the south part of the Montalcino hill,
where weather conditions and a particular combination of the soils favour
optimal ripening of the sangiovese rosso grape. It is absolutely classic in style,
averaging three years in Slavonian oak casks and in 500-litre tonneaux then
another 12 months in the bottle. It is recognized for its finesse and for its
longevity. Deep ruby red in colour. Offers up aromas of well-ripened wild
berry fruit, blackberry preserves, tobacco leaf and tanned leather. An expansive,
generous palate displays rich mouth feel, developing into a lengthy finale
marked by fruit liqueur. It is recommended to a wide range of meats, particularly
game and with aged pecorino cheese. Grape: 100% Brunello (Sangiovese clone)

Wina różowe
Rose wines

WINO DOMU
HOUSE WINE

1. Pluvium Premium Selection Rose (wytrawne)
................................................................................75cl............. 69 zł
................................................................................50cl............. 59 zł
................................................................................15cl ............ 15 zł
Apelacja: DO Valencia, Vicente Gandia, Hiszpania / Spain
Duet odmian: Bobal i Grenache o pięknej, intensywnej różowej barwie,
bogatych słodkich aromatach czerwonych owoców truskawek, płatków róży,
z bogactwem innych kwiatowych nut. W ustach delikatne i aksamitne wspierane
przez delikatne aromaty owoców jagód. Długi finisz.
Duet varieties: Bobal and Grenache with a beautiful, intense pink colour, rich
aromas of sweet red strawberry fruit, rose petals, with wealth of other floral
notes. In the mouth soft and velvety supported by delicate aromas of fruit
berries. Long finish.

2. QUINTA DA ALORNA ROSE (półwytrawne).75cl ......... 89 zł
Apelacja: Vinho Regional Tejo, Quinta Da Alorna – Portugalia / Portugal
Wino półwytrawne zbudowane z jednej z najszlachetniejszych lokalnych
odmian winorośli, Touriga Nacional. Zachwyca intensywnie różową barwą
z kompozycją soczystych, owocowych aromatów. Intensywnie wyczuwalna róża
jest podkreślona dojrzałymi porzeczkami i malinami, zwieńczona kwiatowo
- truskawkowym finiszem. Świeże, gładkie, dobrze zbalansowane, bardzo
przyjemne w piciu.
Semidry wine made from one of the noblest local grape varieties, Touriga
Nacional. Impresses with its intense pink colour with the composition of juicy
fruit flavors. Intensely palpable rose is accentuated ripe currants and raspberries,
topped with a floral - strawberry finish. Fresh, smooth, well-balanced, very
pleasant to drink.

3. Agneau Rose (wytrawne) ................. .........75 cl............. 89 zł

Apelacja: AOC Bordeaux, by Baron Philippe De Rothschild – Francja / France
Atrakcyjny, głęboki koralowy kolor. Wino jest świeże i owocowe. Aromaty malin
i czerwonej porzeczki. Okrągłe, zrównoważone z aksamitnymi taninami
i eleganckim zakończeniem.
Idealne jako Aperitif, a także doskonale komponuje się z pikantnymi daniami
i białym mięsem.
Attractive, deep-coral color. The wine is fresh and fruity. Serve as aperitif, with
spicy meals and white meat.

4. Natureo Syrah/Cabernet Sauvignon Rose
(alk. 0,5%) (wytrawne)...........................................75 cl ............ 89 zł
...............................................................................50cl............. 69 zł
...............................................................................15cl............. 19 zł
Apelacja: DO Catalunya, by Miguel Torres – Hiszpania / Spain
Wiśniowy lśniący kolor. Aromat owoców leśnych i czerwonej lukrecji. W ustach
świeże, o owocowym posmaku. Pozwalające podniebieniu długo cieszyć się
smakiem czerwonych owoców.
Idealne jako aperitif. Doskonale pasujące zarówno do tradycyjnych „tapas” jak
i potraw warzywnych i makaronów.
Cherry, sparkling color. Aromas of fruits of the forrest and red liquorice. Serve
as aperitif, with traditional tapas and pasta.

Wina deserowe
Dessert wines

1. DEUS IMIGLIKOS PATRAS (półsłodkie).....75cl............. 69 zł
Apelacja: Patras – Pelopenez, Cavino, Grecja / Greece
Półsłodkie wino powstałe z endemicznego szczepu, Roditis, o jasnosłomkowej
barwie i przyjemnym bukiecie owoców cytrusowych, kwiatów pomarańczy
oraz orzechów z nutą wanilii. W smaku zrównoważone, na tle przyjemnej
słodyczy dobrze zarysowana kwasowość i delikatnie pikantny finisz. Wino
wyprodukowane ze specjalnie wyselekcjonowanych winogron z plantacji na
północnym wybrzeżu Peloponezu.
Semi-sweet wine created with endemic strain, Roditis, with a pale straw colour
and a pleasant bouquet of citrus, orange flowers, and nuts with a hint of vanilla.
The taste is balanced, in the background of a pleasant sweetness and good
acidity scratched lightly spicy finish. Wine produced from specially selected
grapes from plantations on the northern coast of the Peloponnese.

2. DEUS IMIGLIKOS NEMEA (półsłodkie).....75cl ............ 69 zł
Apelacja: Nemea – Peloponez, Cavino, Grecja / Greece
100% endemiczne Agiorgitiko tworzy wino półsłodkie o głębokiej, rubinowej
barwie, zachwyca aromatem czerwonych owoców, lawendy, masła i whisky.
W smaku lekkie, z aksamitnymi taninami.
100% Agiorgitiko endemic creates a semi-sweet wine with a deep ruby colour,
delights with aromas of red fruit, lavender, butter and whiskey. The taste is light,
with velvety tannins.

3. Trivento Sweet Malbec (słodkie)....75 cl............. 89 zł
Apelacja: Mendoza, by Trivento – Argentina / Argentyna
Lśniąco czerwony kolor z fioletowymi refleksami. Aromaty dojrzałych owoców
oraz marmolady. W palecie okrągłe, świeże i dobrze wyważone.
Polecane do dań mięsnych na ostro, dań meksykańskich i deserów.
Brilliant red colour with violet hues. Ripe red fruits and marmalade aromas.
Round, fresh and balanced in the palet. Recommended to spicy meat dishes,
Mexican food, deserts.

4. Trivento Dulce Natural (słodkie)..75 cl............. 89 zł
Apelacja: Mendoza, by Trivento – Argentina / Argentyna
Jasno żółty kolor z zielonymi refleksami. Aromat fiołków, frezji, jaśminu oraz
owoców cytrusowych i moreli. W palecie świeże z delikatnym odczuciem
kwasowości oraz smakiem fig i rodzynek.
Polecane jako aperitif oraz do deserów, sałatek owocowych i serów.
Light yellow colour with greenish hues. Mix of violets, freesia and jasmine
aromas with citric fruits and apricot. Fresh with a delicate sensation of acidity,
figs and raisins flavours. Recommended as an aperitif and to deserts, fruit salads,
cheese.

5. Offley White Porto (słodkie wzmacniane).75 cl........ 99 zł
................................................................................15cl............. 16 zł
Apelacja: DOC Porto – Portugalia / Portugal
Pełne świeżości i żywych aromatów owocowych z delikatną słodyczą.
Polecane jako aperitif oraz do pieczonych owoców, czekolady i ciast.
Offley White has a clear golden colour and an aroma of yellow fruit preserves.
Offley is an excellent aperitif and should be served highly chilled.

6. Offley Ruby Porto (słodkie wzmacniane).75 cl.......... 99 zł
...............................................................................15cl ............ 16 zł
Apelacja: DOC Porto – Portugalia / Portugal
Młode, pełne delikatnej słodyczy o owocowym bukiecie.
Polecane do serów, tart ze świeżych owoców oraz deserów.
Offley Ruby displays a ruby colour, a very fresh aroma reminiscent of red fruits
and a very well balanced finish.

Wina musujące
Sparkling wines

1. Comte de Neufchatel Brut.. ..........20cl ............ 29 zł
Apelacja: Vin Mousseux De Qualité, Blanc De Blancs – Francja / France
Delikatne, lekkie, wytrawne białe wino o aromatach owoców cytrusowych
i jabłka. Delikatna kwasowość.
Polecane jako aperitif oraz do białych mięs, ryb, owoców morza i deserów.
Delicate, light, dry white wine with aromas of citrus and apples.
Serve as aperitif and with white meats, fish and desserts.

2. CHARLES DE BEAUCOUR .............. ..........75cl ............ 69 zł

Apelacja: Loire Valley, Compagnie Francaise des Grands Vins, Francja / France
100% półsłodki Muscat o złotej barwie, aromatach aromatycznych cytrusów i
jabłek, z nutą miodu i truskawek. Smak delikatny i aksamitny z przyjemnym,
słodkim finiszem oraz długotrwałym musowaniu drobnymi bąbelkami.
100% semi-sweet Muscat with a golden colour, aromas of aromatic citrus and
apples, with notes of honey and strawberries. Delicate flavor and velvety with a
pleasant, sweet finish and long-lasting effervescence tiny bubles.

3. Charles De Beaucour Brut... ..........75cl ............ 69 zł

Apelacja: Loire Valley, Compagnie Francaise des Grands Vins, Francja / France
100% Muscat o jasnosłomkowej barwie z bladymi refleksami, bogatym aromacie
cytrusów i jabłek z nutą soczystych truskawek. W smaku delikatne i aksamitne
z przyjemnym, owocowym finiszem oraz z długotrwałym musowaniem
drobnymi bąbelkami w tle.
100% Muscat of the pale straw colour with pale hues, rich aroma of citrus
and apples with a hint of juicy strawberries. The taste is soft and velvety with
a pleasant, fruity finish and long-lasting effervescence tiny bubbles in the
background.

4. Gancia Prosecco.......................... .........75 cl............. 89 zł

Apelacja: D.O.C. Gancia – Włochy / Italy
Wino o delikatnym, słomkowym kolorze. Bukiet z lekką nutą chleba,
pomarańczy i cytryny nadaje mu delikatny i świeży smak oraz niesamowity
aromat. Idealny do przystawek, jak również makaronów, serów i owoców morza.
Bright straw yellow colour. The perlage is fine and persistent with a particular
sensation of liveliness and elegance. Very delicate, fresh and harmonious bouquet
with hints of bread, orange and lemons. Perfect for aperitifs, it’s the ideal with
light pasta and rice dishes, fresk cheeses and seafood. Excellent in cocktails.

5. Gancia Moscato Rose............... .........75 cl............. 89 zł

Apelacja: Piemont – Włochy / Italy
Musujące, kremowe wino o intensywnym aromacie świeżych owoców, takich jak
brzoskwinie, pomarańcze i maliny z delikatną nutą szałwii.
Wyśmienite jako aperitif. Idealnie komponuje się również z deserami i owocami.
Sparkling wine with intense aromas of fresh fruits. Serve as aperitif, with
desserts and fruits.

Wina musujące /
szampany

Sparkling wines / champagnes
1. Ferrari Brut ................................... ..........75cl .......... 199 zł

Apelacja: DOC Trentino, Ferrari, Włochy / Italy
Ikona włoskiego wina produkowanego metodą szampańską od 1902 roku
ze ręcznie zbieranego szczepu - Chardonnay. Dojrzewa nad osadem przez
24 miesiące. Wino cechuje żywy, słomkowo - żółty kolor z zielonawymi
refleksami. Świeże i intensywne owocowe nuty dojrzałych jabłek odmiany
Golden Delicious, dzikich kwiatów z dodatkiem delikatnego aromatu drożdży.
Na podniebieniu harmonijne i dobrze zbalansowane z atrakcyjnymi nutami
dojrzałych owoców i chrupkiego pieczywa.
Ferrari w 2015 roku zdobyło tytuł Producenta Roku podczas
międzynarodowego konkursu „Champagne and Sparkling Wine World
Championships 2015”. Dodatkowo aż 9 produktów Ferrari otrzymało nagrody
w swoich kategoriach, co jak do tej pory nie udało się żadnemu innemu
producentowi win musujących.
Icon of Italian wine, produced champagne method since 1902 with handcollected strain - Chardonnay. It matures on the lees for 24 months. The wine
has a lively, straw - yellow colour with green reflections. Fresh and intense fruity
notes of ripe apple varieties Golden Delicious, wild flowers and a mild aroma of
yeast. On the palate harmonious and well balanced with attractive notes of ripe
fruit and crisp bread.
Ferrari in 2015 won the title of Manufacturer of the Year at the international
competition „Champagne and Sparkling Wine World Championships 2015”. In
addition, up to 9 Ferrari products received awards in their respective categories,
which has so far not been any other producer of sparkling wines.

2. Ferrari Rose ................................... ..........75cl .......... 199 zł

Apelacja: DOC Trentino, Ferrari, Włochy / Italy
Szampański premium blend złożony z ręcznie zbieranych odmian Pinot Nero
(60%) oraz Chardonnay (40%), delikatny i intrygujący zarazem. Dojrzewa
ponad 24 miesiące nad osadem drożdży. Wino o różowej barwie
i długotrwałym, przyjemnym musowaniu. Niezwykła, wyróżniająca się finezja
aromatów kwiatów głogu z nutami porzeczki i poziomki. W smaku wytrawne
i eleganckie z delikatnymi akcentami słodkich migdałów, aromatycznego
piżma. Ferrari w 2015 roku zdobyło tytuł Producenta Roku podczas
międzynarodowego konkursu „Champagne and Sparkling Wine World
Championships 2015”. Dodatkowo aż 9 produktów Ferrari otrzymało nagrody
w swoich kategoriach, co jak do tej pory nie udało się żadnemu innemu
producentowi win musujących.
Italian champagne premium blend composed of hand-picked varieties of
Pinot Nero (60%) and Chardonnay (40%), delicate and intriguing at the same
time. Maturing more than 24 months on yeast sediment. The wine has a pink
colour and a long, pleasant effervescence. Unusual, distinctive finesse aromas of
hawthorn flowers with notes of currants and strawberries. The taste is dry and
elegant with subtle touches of sweet almond, aromatic musk. Long.
Ferrari in 2015 won the title of Manufacturer of the Year at the international
competition „Champagne and Sparkling Wine World Championships 2015”. In
addition, up to 9 Ferrari products received awards in their respective categories,
which has so far not been any other producer of sparkling wines.

3. Moet & Chandon .................................................... 329 zł
Champagne Brut, Francja / France
To delikatna kompozycja z aromatem suszonych owoców i dojrzałych zbóż.
Polecany do deserów owocowych, doskonały z serami pleśniowymi.
This is a delicate composition of dried fruit aromas and ripe grain.
Recommended for fruit desserts, perfect with blue cheese.

4. FERRARI GIULIO RISERVA DEL
FONDATORE 2004................................... ..........75cl .......... 599 zł

Apelacja: DOC Trentino, Ferrari, Włochy / Italy
Prestiżowe wino szampańskie domu Ferrari, powstające w 100% z Chardonnay,
o blado żółtej barwie ze złotymi refleksami, z wyjątkowo bogatymi przyjemnymi
niuansami białej czekolady, miodu i wanilii. Elegancki i delikatny smak
z przyjemną nutą miodu z akacji i dojrzałych cytrusów.
Starzenie 10 lat metodą szampańską.
Ferrari w 2015 roku zdobyło tytuł Producenta Roku podczas
międzynarodowego konkursu „Champagne and Sparkling Wine World
Championships 2015”. Dodatkowo aż 9 produktów Ferrari otrzymało nagrody
w swoich kategoriach, co jak do tej pory nie udało się żadnemu innemu
producentowi win musujących.
Prestigious champagne wine from Ferrari, produced from 100% Chardonnay,
with a pale yellow colour with golden highlights, with an exceptionally rich
pleasant nuances of white chocolate, honey and vanilla. Elegant and delicate
flavor with a pleasant hint of honey from acacia and ripe citrus.
Aging 10 years, champagne method.
Ferrari in 2015 won the title of Manufacturer of the Year at the international
competition „Champagne and Sparkling Wine World Championships 2015”. In
addition, up to 9 Ferrari products received awards in their respective categories,
which has so far not been any other producer of sparkling wines.

5. DOM PERIGNONE 2004..................... ..........75cl......... 1299 zł
Champagne Brut, Francja / France
To rocznikowy szampan produkowany z winogron Chardonnay i Pinot Noir
jedynie w latach charakteryzujących się wyjątkową jakością zbiorów. Jest
doskonale wyważony, pełen wigoru, z posmakiem orzechów laskowych, długo
pozostający na podniebieniu. Pierwszy rocznik Dom Perignon (1921) pojawił
się na rynku amerykańskim w Wigilię Bożego Narodzenia 1936 roku.
This vintage champagne is made from grapes of Pinot Noir and Chardonnay,
only in the years characterized by exceptional quality harvests. It is well
balanced, full of vigor, with hints of hazelnut, remaining long on the palate.
The first vintage of Dom Perignon (1921) appeared in the U.S. on Christmas
Eve of 1936.

