KARTA WIN

WINA MUSUJĄCE

WINA POLSKIE

Cava Pares Balta Brut/ wytrawne białe

75cl

80,-

Brilla! Rose Extra Dry/ półwytrawne różowe

75cl

95,-

DO Cava, Hiszpania

Orzeźwiająca Cava, w aromacie dominują pieczone jabłka, gruszki
i białe kwiaty, na podniebieniu pełna świeżości, owocowości i wdzięku.
Wszystkie winnice Pares Balta są prowadzone zgodnie z założeniami
biodynamiki.

Vino Spumante, Włochy

Lekkie, aromatyczne i odświeżające. Owocowe akcenty świeżych
truskawek i malin idealnie współgrają z subtelnym musowaniem
i dyskretną słodyczą na finiszu.

Gosset Grand Reserve Brut/ wytrawne białe
Champagne, Francja

75 cl

Turnau Riesling/ wytrawne białe			

75 cl

130,-

Turnau Solaris/ wytrawne białe		

75 cl

130,-

Turnau Pinot Noir/ wytrawne czerwone		

75 cl

150,-

Baniewice, Polska

Riesling zachowuje swoją szlachetność, opartą na wysokiej chrupkiej
kwasowości i kompozycji zapachów zielonego jabłka, limonki i cytrusów.
Jego wyjątkowy charakter podkreśla aromat melona z delikatnie
zaznaczoną nutą jaśminową. W smaku decydowane i orzeźwiające,
z potencjałem na kilkuletni rozwój w butelce.

Baniewice, Polska

290,-

Bladożółta suknia z odcieniem zieleni, mus delikatny, dający wrażenie
aksamitności na podniebieniu. Nos owocowy z nutami orzechów
nerkowca, w ustach akcenty cytrusowe. Całość elegancka i harmonijna.

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.

Baniewice, Polska

Czereśnia i truskawka, wyczuwalne w zapachu, mają swój udział również
w kształtowaniu smaku i owocowości, która subtelnie przechodzi w ustach
w nuty beczkowe, rysujące się pod postacią kawowo - karmelowego posmaku.
Krągłe taniny dokańczają dzieła i powodują, że Pinot Noir z Winnicy
Turnau jest zbalansowany i pełny, a jednocześnie aromatyczny i lekki.

KARTA WIN

Fiuza 3 Castas/ półwytrawne białe		

75 cl
10 cl

65,9,-

Fiuza 3 Castas/ półwytrawne czerwone		

75 cl
10 cl

65,9,-

Moscato di Sicilia/ słodkie białe		

75 cl
5 cl

80,5,-

Nosecco Bianco/ wytrawne białe		

75 cl
10 cl

60,9,-

Fre Moscato/ słodkie białe		

75 cl
10 cl

60,9,-

Fre Merlot/ słodkie czerwone			

75 cl
10 cl

60,9,-

Tejo, Portugalia						

Lekkie i odświeżające. Zapach wypełniony aromatami brzoskwiń
i moreli, a w tle nutami kwiatowymi.

Tejo, Portugalia						

Nuty czerwonych owoców i wyraźną dominacją wiśni i truskawek
charakteryzują to wino. Lekkie, soczyście owocowe i niezobowiązujące.

IGP Sicilia, Włochy						

WINA NA KIELISZKI
musujące

Prosecco Brut/ wytrawne białe			
DOC Treviso, Włochy

10 cl

10,-

Białe musujące wino o wyrazistym owocowym bukiecie. Zachowuje
doskonałą harmonię pomiędzy kwasowościa a łągodnością. Bardzo
przyjemne i świeże w smaku. Doskonałe na aperitif.

WINA BEZALKOHOLOWE

Nos Racines Sauvignon Blanc/ wytrawne białe

75 cl
10 cl

65,9,-

Nos Racines Merlot Rose/ wytrawne różowe

75 cl
10 cl

65,9,-

Nos Racines Merlot/ wytrawne czerwone

75 cl
10 cl

65,9,-

IGP d’Oc, Francja						

Żółta barwa z refleksami zieleni, bogate aromaty przypominające tosty
i pieczone jabłka. Naturalny zapach winogron w połączeniu z delikatnym
dębem, krągłe z dobrą kwasowością w tle.

IGP d’Oc, Francja						

Orzeźwiający charakter wina z przyjemnym balansem pomiędzy
kwasowością, a delikatną słodyczą uprzyjemnia ciepłe dni i stanowi
doskonałe towarzystwo podczas letnich pikników.

IGP d’Oc, Francja						

Znakomite, białe, likierowe wino ze szczepu moscato di Alessandria.
Duża zawartość alkoholu, piękny, złoty kolor, aromaty migdałów
i delikatnej wanilii powodują, że wino samo w sobie jest znakomitym
deserem.

Winogrona zbierane ręcznie, wyraźne zapachy dojrzałych czerwonych
owoców. W smaku dobrze zrównoważone, z delikatną słodkokwaskowatą końcówką.

Vino Spumante, Włochy					

Charakteryzuje się jasnożółtym kolorem i drobnymi bąbelkami.
W nosie odnajdziemy intensywnie owocowe nuty zielonych winogron,
jabłek oraz białych kwiatów. W smaku wino jest orzeźwiające, lekki i
dobrze zrównoważone. Całość spina delikatna i harmonijna kwasowość.

California, USA					

Aromatyczne, urzekające nutami kwiatu pomarańczy, akcentami
mandarynek, zielonych jabłek, dojrzałych gruszek, miodu i owoców
tropikalnych.

California, USA					

Kolor rubinu z granatowymi refleksami, niezobowiązujące, przyjazne
z podkreśloną słodyczą i lekką strukturą.

KARTA WIN

WINA BIAŁE
Sachino White/ półwytrawne białe		
Kakheti, Gruzja

75cl

70,-

Delikatne białe wino o wyraźnie zaznaczonej słodyczy i słomkowej
barwie. Wino charakteryzuje się lekkością i aromatycznością,
wyczuwalne są smaki owoców i lekki posmak orzechów. Półwytrawne.

Yeya Moscatel-Chardonnay/ wytrawne białe

75 cl

80,-

Baron de Ley Blanco/ wytrawne białe		

75 cl

90,-

Gibele/ wytrawne białe				

75 cl

90,-

Gentil Hugel/ wytrawne białe				

75 cl

90,-

DO Jumila, Hiszpania

Jasnożółta barwa z zielonymi refleksami. Nos obfituje w egzotyczne
aromaty owoców, ziół, koperku i siana. Na podniebieniu świeże,
zrównoważone i chrupkie.

IGP Sicilia, Włochy

Wyprodukowane ze szczepu sylvaner, ale ponad połowę składu
stanowią odmiany - tokaj pinot gris (budowa), riesling (szlachetność),
gewurztraminer (aromat przypraw) i muscat (owocowość). Szalenie
wdzięczne i przyjazne, z wyraźnymi aromatami kwiatów, muszkatu,
pomarańczy i brzoskwiń. W smaku odświeżające.

Sheep Dreams Sauvignon Blanc/ wytrawne białe
Marlborough, Nowa Zelandia

75 cl

95,-

Wzorcowe połączenie odświeżającej kwasowości i owocowej słodyczy.
Mnóstwo intrygujących aromatów świeżych mandarynek, limonki,
dojrzałych moreli, brzoskwiń i kwiatu pomarańczy. Na palecie lekkie
i orzeźwiające z subtelną słodyczą na finiszu.

MT Tabor Chardonnay/ wytrawne białe

75 cl

100,-

Macon-Villages Drouhin/ wytrawne białe

75 cl

110,-

DeMorgenzon DMZ Chenin Blanc/wytrawne białe

75 cl

115,-

Gewurztraminer Hugel/ wytrawne białe		

75 cl

120,-

La Linda Torrontes/ wytrawne białe		

75 cl

120,-

Galillea Izrael

AOC Macon-Villages, Francja

Nos roślinno-owocowy, z nutami białych szparagów, kwiatów, jabłek
i aromatem skórki cytrynowej. Świeże, lekkie i soczyste, z bardzo
przyjemnym, mineralnym posmakiem.

Stellenbosch, RPA

Zielone jabłka, morele, brzoskwinie, nuty miodu i akcenty białych
kwiatów. Paleta bogata i dobrze zintegrowana z odświeżającym
owocowym posmakiem.

W wyraźnym zapachu dominują nektarynki, melon, brzoskwinie
i kwiaty, w smaku jest pobudzające, z równowagą słodyczy
i kwasowości oraz zaskakująco długim posmakiem.

AC Alsace, Francja

Washington State, USA

75 cl

Wino o słomkowej barwie, zachęca akcentami melona, brzoskwini,
gruszki i owoców tropikalnych, w smaku przyjemne, krągłe,
o delikatnie orzeźwiającym finiszu.

W wyraźnym zapachu dominują nektarynki, melon, brzoskwinie
i kwiaty, w smaku jest pobudzające, z równowagą słodyczy
i kwasowości oraz zaskakująco długim posmakiem.

DOC Rioja, Hiszpania

Chaos in Beauty Riesling/ półwytrawne białe

90,-

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

AC Alsace, Francja

Niebywale aromatyczne, kusi owocem liczi, morelą, płatkami róży
i orientalnymi przyprawami, w ustach oleiste, imponujące i trwałe.

Cafayate, Argentyna

Bogate nuty białych kwiatów, owoców tropikalnych i grapefruita.
W ustach słodkie nuty brzoskwiń oraz kandyzowanej skórki
pomarańczowej. Gładkie, świeże i orzeźwiające.

KARTA WIN

Chablis Vaudon Drouhin/ wytrawne białe
AC Chablis, Francja

75 cl

150,-

Jasnożółty kolor, przechodzący z wiekiem w złoty, subtelny bukiet
świeżych owoców oraz białych kwiatów. Zdecydowanie wytrawne,
orzeźwiające i żywe, delikatnie metaliczne, oddające typowy charakter
wapiennego podłoża regionu Chablis.

WINO RÓŻOWE
Baron de Ley Lagrima/ wytrawne
DOC Rioja, Hiszpania

różowe

75 cl

80,-

To przyjemne wino powstało w 100% ze szczepu Garnacha dzięki
czemu wino jest nie tylko aromatyczne ale i dobrze zbudowane,
krągłe w końcówce świeże i eleganckie.

Kakheti, Gruzja

75 cl

70,-

Delikatne, aromatyczne, półwytrawne wino. Oferuje bogactwo
owocowych aromatów oraz posmak pieprzu. Wyczuwalna delikatna
słodycz.

Baron de Ley Club Privado/ wytrawne czerwone
DOC Rioja, Hiszpania

75 cl

90,-

Głęboki rubinowy kolor, bukiet bogatych aromatów owoców leśnych
i wiśni, miękkie i delikatne taniny, trwałe, owocowe zakończenie.

Primitivo di Manduria 				
75 cl 90,Conte di Campiano/ wytrawne czerwone				
DOC Primitivo di Manduria, Włochy

Gęste, dobrze zbudowane, o miękkich taninach i śliwkowoczereśniowym stylu oraz słodkawym posmaku.

Oro dei Sani/ wytrawne czerwone			
DOCG Chianti Classico, Włochy

75 cl

90,-

Chaos in Beauty Merlot/ półwytrawne czerwone

75 cl

95,-

Mendoza, Argentyna

Aromaty czerwonych owoców z wyróżnieniem czereśni, porzeczek
i malin otulone pochodzącymi z beczki niuansami pikantnych
przypraw i skóry. Na podniebieniu krągłe i wyraziste o długim
i harmonijnym posmaku. Kupaż trzech wybitnych szczepów Cabernet
Sauvignion, Syrah i Tannat.

Washington State, USA

Aksamitna budowa i gładka faktura. Dominują akcenty
dżemu truskawkowego, śliwek, kakao, goździków i cynamonu.

Taba Monastrel/ wytrawne czerwone		

75 cl

100,-

Chateau Pont de Pierre/ wytrawne czerwone

75 cl

110,-

Kings Of Prohibition / wytrawne czerwone		

75 cl

110,-

DeMorgenzon DMZ Syrah/ wytrawne czerwone

75 cl

115,-

DO Jumila, Hiszpania

WINA CZERWONE
Sachino Red/ półwytrawne czerwone			

La Linda Smart Blend/ wytrawne czerwone

75 cl

90,-

To wino o mocnych taninach oraz delikatnym, mineralnym finiszu.
Idealne do past, pieczonego i smażonego drobiu oraz
ryby. Ma niezwykle ziemisty śliwkowy charakter.

W zapachu dominacja bogatych aromatów jeżyn, wiśni w likierze,
powideł śliwkowych, skóry i drewna. W ustach skoncentrowane
i treściwe, z gładkimi taninami i trwałym finiszem.

AOC Lussac-Saint-Emilion, Francja

Przyjemne akcenty konfitur i dojrzałych czerwonych owoców,
z delikatnie podkreśloną mineralnością i korzennością, złożone,
gładkie i trwałe.

Butelka wina Kings Of Prohibition Barossa Valley Shiraz nie tylko
przepięknie wygląda, ale nawiązuje również do historii kraju
i prohibicji, która zakazywała spożywania alkoholu. Wśród
aromatów wyczuwalne bogactwo śliwki, czarnych owoców, nuty
wanilii, czekolady oraz pieprzu, cynamonu i lukrecji. Wino jest
dobrze zbudowane, a na podniebieniu intensywne i zrównoważone.
Świetnie komponuję się z wołowiną, jagnięciną i drobiem.

Stellenbosch, RPA

Bogate akcenty śliwek, czarnych wiśni, fiołków, lawendy
i białego pieprzu. Usta pełne młodzieńczego wigoru z nutami
czarnych owoców jagodowych, goździków, cynamonu i wanilii.
Soczyste, kompleksowe i rasowe Syrah.

KARTA WIN

MT Tabor Cabernet Sauvignon/ wytrawne czerwone
Galillea Izrael

75 cl

140,-

Post Scriptum/ wytrawne czerwone			

75 cl

150,-

Amarone Costasera Masi/ wytrawne czerwone

75 cl

280,-

Kolor nasycony rubinem i purpurą, w zapachu dominujące aromaty
cassis, zielonej papryki i czarnego pieprzu, w ustach ciepłe,
dynamiczne, z solidnym kręgosłupem.

DOC Douro, Portugalia

Atrakcyjny i zdecydowany aromat suszonych śliwek, czarnych wiśni,
ziół i dyskretny mineralny niuans. Na palecie pełne i ekstraktywne
o mocnej strukturze. wytrawne i intensywne o wyraźnie
garbnikowym posmaku.

Kim Crawford Pinot Noir/ wytrawne czerwone
South Island, Nowa Zelandia

75 cl

120,-

Dominujące aromaty czereśni, jagód i śliwek, z akcentami wanilii
i pieprzu w tle, w smaku świetna równowaga, dobra budowa z gładką
fakturą i delikatnym zakończeniem.

La Rioja Alta Vina Alberdi Reserva/ wytrawne czerwone
DOC Rioja, Hiszpania
75 cl 130,Aromatyczne z dominacją nut dojrzałych owoców: malin, wiśni,
poziomki, śliwki i czerwonej porzeczki. Na drugim planie akcenty
balsamiczne, wanilia, karmel, herbatniki, kawa i cedr. W ustach
orzeźwiająco świeże, zrównoważone, gładkie z łagodnymi taninami.
Posmak trwały i harmonijny z nutami konfitury z czerwonych
owoców i słodkich przypraw.

Ventisquero Grey Carmenere/ wytrawne czerwone
Maipo Valley, Chile

75 cl

130,-

Głęboka, rubinowa barwa, aromaty konfitur z malin, owoców leśnych,
wiśniówki, czekolady, papryki, fiołków, w ustach lekko ziemiste.

Fratelli Alessandria Barbera d’Alba/ wytrawne czerwone
DOC Barbera d’Alba, Włochy
75 cl 130,Imponująca purpurowo-rubinowa barwa, zdecydowane aromaty runa
leśnego, ziół, jeżyn, czerwonych wiśni i porzeczek, skoncentrowany smak.

DOCG Amarone della Valpolicella Classico, Włochy

Niesamowicie skoncentrowane i intensywny bukiet nut konfitur
z wiśni, śliwek i czereśni, uzupełnionych kawą i czekoladą, doskonała
równowaga, mocna budowa i słodkie taniny.

WINA DESEROWE
Zebo Moscato/ słodkie, musujące białe		
IGP Sicilia, Włochy

75 cl

80,-

Ciekawe włoskie wino, musujące i słodkie. Jest to wino sycylijskie,
które powstaje w oparciu o szczep Muscat Aleksandryjski. Bardzo
delikatne i dobrze schłodzone daje dużo orzeźwienia. Słodycz jest
dobrze zbalansowana z kwasowością. W nosie wyczujemy świeże
owoce - nektarynkę, melona i słodką brzoskwinię. Subtelne,
z zaskakująco długą końcówką. Sprawdzi się znakomicie w roli
aperitifu lub jako towarzysz deseru.

Oremus Tokaji Szamorodni/ słodkie białe
Tokaji, Węgry

75 cl

110,-

Zachwycająca barwa łącząca odcienie bursztynu, pomarańczy
i starego złota .W tym eterycznym bukiecie odnajdujemy stężone,
lecz niezwykle subtelne akcenty moreli, brzoskwini, cytrusów,
miodu i orzechów laskowych. Wino jest tak harmonijne i aksamitne,
że wprost rozpływa się w ustach.

