
Karta Win



DOC Treviso, Veneto, Włochy
100 % Glera

Wino musujące o lśniąco słomkowym kolorze. Nos wyraziście owocowy, 
z mocnym gruszkowo-jabłkowym akcentem i orzeźwiającą cytrusową nutą. 
W ustach delikatne z muśnięciem słodyczy, świerze i owocowe.
Całość dobrze skomponowana – przyjemna równowaga i długi smak.
Wino znakomite jako aperitif, do przekąsek, wędlin, pomidorów i makaronów.

Rebuli Prosecco DOC Treviso Extra Dry 

WINA MUSUJĄCE

WINA BIAŁE

Parato Cava Brut Reserva  
DO Cava, Penedès, Hiszpania
Chardonnay, Xarel.lo, Macabeo, Parellada

Jasnosłomkowy kolor ze złotym przebłyskiem, delikatne i trwałe bąbelki. 
Aromaty owocowe – gruszka, jabłko i banan, lekko kwiatowe, wyczuć można zapach 
ściętej trawy i anyżu. W ustach delikatne musowanie, dominujące cytrusy, 
długi smak z wyczuwalną nutą śmietanową z odrobiną drożdżowego ciasta.
Srebrny Medal – C Mondial Bruxelles 2013

Świetnie sprawdza się jako aperitif, a także dodatek do przystawek, sałatek i innych 
lekkich posiłków.

Dom Caudron Prediction
AOC Champagne, Francja
100% Pinot Meunier 

Prédiction to w czystej postaci Pinot Meunier tworzone metodą tradycyjną 
i starzone w butelce przez 2 lata. Ten szampan powstał jako pierwszy spośród 
całej gamy win Dom Caudron i w sposób szczególny uwydatnia terroir 
Passy-Grigny i cechy szczepu. 
Wyczuwalne wyraziste cytrusowe nuty podkreślone akcentem miodu.

Znakomity jako aperitif, towarzysz długich rozmów. Pasuje do owoców morza, 
ryb, tart warzywnych, białych mięs, sałatek i lekkich przekąsek.

Torcanto Verdejo
 VdT Castylla y Leon, Hiszpania 
100% Verdejo

Jasny, słomkowy kolor szczepu Verdejo niesie intensywny nos o nutach ananasa, 
banana, cytryny i grapefruita. W smaku półwytrawne o wyraźnej i zbalansowanej 
kwasowości. 

Pachnące – znakomicie nadaje się na aperitif, do sałatek, duszonych warzyw, 
ryżu, ryb i białych mięs. 

Bacówka Wino Domowe
Gambellara DOC, Włochy
100% Garganega

Wino o jasnosłomkowej barwie. Lekkie i zwiewne, w nosie delikatne nuty 
kwiatowe i owocowe, w ustach wytrawne, migdałowe, z niepowtarzalną 
świeżością i smakiem, jaki dają wulkaniczne gleby regionu. 

Świetny kompan do lekkich przystawek, makaronów, ryb i owoców morza! 

20 zł
100 ml

140 zł
750 ml

wino półwytraw
ne

20 zł
100 ml

160 zł
750 ml

wino wytrawne

wino wytrawne

35 zł
100 ml

380 zł
750 ml

16 zł
150 ml

68 zł
750 ml

wino półwytraw
ne

18 zł
150 ml

85 zł
750 ml

wino wytrawne



Preignes Prestige Viogner
IGP Pays d’Oc, Francja
100% Viognier

Wino w jasnożółtej sukni. Aromatyczne z nutami owoców egzotycznych 
i cytrusów. W ustach harmonijne i eleganckie. 

Wyśmienite do owoców morza, ryb, szparagów, duszonych warzyw, ryżu 
i makaronów.

18 zł
150 ml

95 zł
750 ml

wino półwytraw
ne

Preignes Tradition Chardonnay
IGP Pays d’Oc, Francja
100% Chardonnay

Wino o pięknej jasnożółtej barwie. Aromaty kwiatów i białych owoców z nutą świeżego masła 
i orzechów. Bardzo smakowite i pełne. 

Znakomicie pasuje do dań na bazie tłustych sosów, do grzybów, ryb, białych mięs i serów.

18 zł
150 ml

95 zł
750 ml

wino półwytraw
ne

Château de la Ragotière, 
Les Schistes Melon de Bourgogne
Dolina Loary, Francja
100% Muscadet

Białe wino o jasnożółtej sukni z zielonkawym refleksem, zdominowane przez 
mineralne nuty, w ustach odrobina kwiatowo-owocowej mieszanki podbita 
szczyptą słoności i mineralną orzeźwiającą końcówką. 

Wino bardzo charakterystyczne dla regionu - znakomite do owoców morza 
i grillowanych ryb, a także jako aperitif.

21 zł
150 ml

95 zł
750 ml

wino wytrawne

I Campi Pinot Grigio delle Venezie
DOC Venezie, Włochy 
100% Pinot Grigio 

Wino o słomkowej barwie ze złotym refleksem. W nosie owocowe aromaty 
przeplapatane kwiatem akacji i orzechami. Na podniebieniu pełne, mineralne, 
zbalansowane i długie w smaku. 

Wyjątkowo dobrze pasuje do przystawek, dań na bazie ryżu, ryb i białych mięs 
z dodatkiem ziół.

25 zł
150 ml

105 zł
750 ml

wino wytrawne

Palacio de Bornos Verdejo
DO Rueda, Hiszpania
100% Verdejo

Wino o słomkowożółtym kolorze z zielonkawymi refleksami. 
Doskonale wyeksponowane aromaty tropikalnych
owoców, skoszonej trawy z nutką anyżu. 
Bardzo intensywne i dobrzeułożone. Delikatna kwasowość i długa owocowa 
końcówka.

Doskonale pasuje do sosów Pesto, miękkich serów i dań rybnych.

30 zł
150 ml

130 zł
750 ml

wino półwytraw
ne



Ruppertsberger Gewurztraminer
Palatynat, Niemcy
100% Gewurztraminer

Wino o jasnożółtej sukni. W nosie bardzo aromatyczne nuty liczi, róż, czarnego 
bzu i skórki limonki. Na podniebieniu miękkie, intrygujące szczyptą goryczy 
z bogatą słodyczą i owocowością.

Wino znakomicie pasuje do foie gras i deserów – również tych czekoladowych.

30 zł
150 ml

130 zł
750 ml

w
in

o z
 delikatną słodyczą

Ruppertsberger Riesling Trocken
Palatynat, Niemcy
100% Riesling 

Jasno złoty kolor z zielonkawym refleksem. W nosie cytrusowe. 
W ustach wyrazista kwasowość jest zintegrowana z brzoskwiniowym 
i greipfruitowym akcentem z odrobiną mineralności. 

Pasuje do dań z ryb, wieprzowiny, drobiu i dobrze połączy się z tłustymi pieczeniami. 

30 zł
150 ml

130 zł
750 ml

32 zł
150 ml

135 zł
750 ml

wino wytrawne

35 zł
150 ml

140 zł
750 ml

wino wytrawne

wino wytrawne

35 zł
150 ml

140 zł
750 ml

170 zł
750 ml

wino półwytraw
ne

Floriography Blooming White 
Western Cape, RPA
48% Bukettraube, 25% Muscat d’Alexandrie, 27% Weisser Riesling

Eksplozja aromatów i smaków. Nuty moreli, kwiatów tak charakterystyczne 
dla gron Muscat’a. Na podniebieniu dobrze zbalansowane, z delikatną słodyczą 
oraz świeżą kwasowością.

Doskonałe jako aperitif, ale także jako partner do potraw kuchni fusion, słodkich 
curry, sushi lub Foie Gras.

wino półwytraw
ne

Santa Lucia Brigante Vermentino
DOC Maremma Toscana, Włochy
100% Vermentino

Wino o słomkowej barwie z zielonkawym refleksem. Dojrzewa w stalowych 
zbiornikach, co umożliwia zachowanie orzeźwiająco-owocowych aromatów. 
W ustach delikatnie wytrawne, kwasowość zrównoważona smakiem białych 
owoców. 

Trunek znakomicie pasuje na aperitif, do dań na bazie ryb i owoców morza. 

Équilibre Zéro Viognier Sauvignon  
Langweocja, Francja 
60% Sauvignon Blanc et 40% Viognier

Équilibre zéro Viognier Sauvignon to białe wino gronowe pozbawiane alkoholu 
drogą delikatnej destylacji sous vide w temperaturze 35°C. 
Jasnosłomkowe wino pełne aromatów owoców egzotycznych. W ustach krągłe i 
smakowite z wyczuwalną owocowością. Orzeźwiające. 

Cederberg Chenin Blanc
WO Cederberg, RPA
100% Chenin Blanc

Książkowy przykład południowoafrykańskiego szczepu Chenin Blanc. 
Mocne aromaty grapefruita, melona i owoców cytrusowych, które wprost 
wyskakują z kieliszka. W ustach bogate i skoncentrowane. Soczysta świeżość 
z przepełnioną owocową końcówką.

Rewelacyjna zgodność z owocami morza, rybami, drobiem, kuchnią azjatycką 
a także potrawami wegetariańskimi.

be
zalkoholow
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Maior De Mendoza On Lees Albariño
DO Rias Baixas, Hiszpania
100% Albariño

Jest to wino, które dojrzewa 3 miesiące na osadzie drożdżowym. 
Posiada piękny, błyszczący, złoto-słomkowy kolor. Wyczuwalne aromaty białych 
kwiatów, brzoskwiń oraz kwiatów pomarańczy. Na podniebieniu pełne, złożone, 
kremowo-owocowe. Długi i krągły smak. 

Wspaniały partner do przekąsek, ryb i dań z ryżu i białego mięsa.

Tohu Sauvignon Blanc
Marlborough, Nowa Zelandia
100% Sauvignon Blanc

To Sauvignon Blanc to doskonały wyraz smaku winogron rosnących na wysoko 
położonych parcelach w dolinie Awatere, Marlborough. Trunek ten ukazuje nam 
aromaty świeżych cytrusów, liści czarnej porzeczki oraz nut ziołowych. 
Na podniebieniu odczujemy smaki zielonego jabłka, różowego grejpfruta, słodkiej 
limonki oraz mineralne nuty doprowadzające nas do świeżej i wytrawnej końcówki.

Podawać jako aperitif, lub z rybami, owocami morza czy sałatkami z sosem vinegret.

Preignes Les Grains Grenache Rosé
IGP Pays d’Oc, Francja
100% Grenache

Zapach intensywny, dużo skojarzeń z owocami leśnymi, truskawką i porzeczką. 
Dobra równowaga pomiędzy kwasowością i owocowością. 
Smak wyrazisty i krągły. Znakomity partner do sałatek, dań na bazie ryb, owoców 
morza lub delikatnych mięs i serów.

25 zł
150 ml

80 zł
750 ml

wino półwytraw
ne

Équilibre Zéro Rosé
Langwedocja, Francja
60% Syrah et 40% Cabernet

wino półwytraw
ne

WINA RÓŻOWE

wino wytrawne
170 zł

750 ml

wino wytrawne

170 zł
750 ml

Wino o jasnoróżowej sukni. W nosie aromat świeżo zebranych czerwonych 
owoców – truskawek i poziomek. Delikatnie słodkie, dobrze zbalansowane
Zawartość alkoholu  0%

25 zł
150 ml

110 zł
750 ml



WINA CZERWONE

Bacówka Wino Domowe 
Veneto IGT, Włochy
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 

Świetny kupaż dwóch cabernetów! Nos owocowo-kwiatowy z nutą fiołków, 
na podniebieniu miękkie, pełne, z delikatnymi taninami i lekką pikantnością. 
Uniwersalne czerwone wino! 

Kuchnia śródziemnomorska, czerwone sosy i mięsa.

18 zł
150 ml

85 zł
750 ml

wino półwytraw
ne

18 zł
150 ml

85 zł
750 ml

wino wytrawne

wino wytrawne

Preignes Tradition Cabernet Sauvignon
IGP Pays d’Oc, Francja
100% Cabernet Sauvignon

Głęboki ciemnorubinowy kolor, nos bogaty i złożony. W ustach owoce leśne
 ze szczyptą ziołowej przyprawowości. W ustach zbalansowane z delikatną taniną

Wino do pieczonych i duszonych potraw mięsnych, serów i grzybów. 

Floriography Blooming Red 
Western Cape, RPA
69% Shiraz, 17% Mourvedre, 14% Grenache

Aromaty owoców, w szczególności dojrzałych śliwek, malin oraz czarnej 
czekolady i niuansów dymnych. Na podniebieniu soczyste taniny i subtelna 
słodycz. 

Dobrze łączy się z serami, pieczonym mięsem, warzywami i ryżem, 
a także z czekoladą.

35 zł
150 ml

135 zł
750 ml

35 zł
150 ml

135 zł
750 ml

wino półwytraw
ne

Monte la Reina Roble
DO Toro, Hiszpania
100% Tempranillo

Wino w jasnym wiśniowym kolorze, ukazujący iskrę cynobru. Bukiet bogaty, wzbudzający 
mnóstwo wrażeń. Wyraźnie wyczuwalne aromaty balsamiczne, takie jak żywica jałowca. 
Najbardziej zaskakującą cechą tego wina jest żywa i trwała obecność winogron, 
oraz aromaty jeżyn i ciemnych śliwek. Smak mocny i taniczny z nutą drewna, oraz 
przyjemnym zakończeniem.

Idealne do pieczeni z żurawiną i czerwonych mięs.

Torcanto Tempranillo
 VdT Castylla y Leon, Hiszpania 
100% Tempranillo

Wino delikatnie wytrawne o głębokiej, wiśniowej barwie. W nosie aromaty 
czerwonych, dojrzałych owoców maliny i czarnej porzeczki. Dobrze zbudowane, 
harmonijne z wyraźnymi taninami i owocowym finiszem.

Doskonale pasuje do czerwonych i grillowanych mięs,  dziczyzny, wędlin, gęstych 
sosów i aromatycznych serów.

16 zł
150 ml

68 zł
750 ml

wino półwytraw
ne



wino wytrawne

38 zł
150 ml

150 zł
750 ml

Cederberg Merlot/Shiraz
WO Cederberg, RPA
60% Merlot, 40% Shiraz

Wytrawny kupaż czerwonych win o przepięknym kolorze. Wspaniałe aromaty 
dojrzałych owoców jagodowych z nutami dymu, którym towarzyszą dobrze 
zintegrowane, soczyste taniny.

Doskonały partner dań z dziczyzny ale także wspaniałe jako akompaniament 
pieczonych lub grillowanych czerwonych mięs.

wino wytrawne

38 zł
150 ml

145 zł
750 ml

Tomero Malbec
Finca los Álamos, Mendoza, Argentyna
100% Malbec

Wino o eleganckim rubinowym kolorze z fioletowym przebłyskiem. Tworzone 
starannie w beczkach z dębu francuskiego przez 8 miesięcy, następne 6 miesięcy 
układane w butelkach. Pełne przyprawowych i owocowych aromatów 
przetykanych zapachem skóry. W ustach aksamitne, bogate w smaki miękkich, 
ciemnych owoców z dominacją śliwki. 

Wyborny partner dań mięsnych, serów dojrzewających, a także gorzkiej 
czekolady.

wino wytrawne

38 zł
150 ml

145 zł
750 ml

Primitivo del Salento
Salento IGP, Apulia, Włochy
100% Primitivo

To wino ma głęboko purpurową suknię z granatowym refleksem. 
W nosie bogate, przepełnione zapachami dojrzałych ciemnych owoców 
i przypraw – szczególnie pieprzu, a w ustach ma pełną budowę, jest bardzo 
soczyste, intensywne, dobrze zbalansowane z przyjemną taniną i dębową nutą. 
Wysoki alkohol dodaje trunkowi ciepła.

Znakomite w połączeniu z wołowiną, jagnięciną, makaronem i drobiem. 

wino wytrawne

38 zł
150 ml

145 zł
750 ml

Balbás Barrica
DO Ribera del Duero, Hiszpania
100% Tempranillo

Wino starzone przez 5 m-cy w beczkach z amerykańskiego dębu. 
Aromaty owocowe, przebijają się nuty świeżych owoców, malin, truskawek, jeżyn 
oraz delikatne tony wanilii. Na podniebieniu cieliste, wyraźnie wyczuwalne leśne 
owoce. Wino żywe, posiadające subtelne taniny, przyjemne w smaku, 
posiadające długi finisz.

Podawać z czerwonymi mięsami i dojrzałymi serami.

wino wytrawne
35 zł

150 ml

140 zł
750 ml

Montemitorio Tai Rosso
Wenecja Euganejska, Włochy,
100% Tai Rosso

Tai Rosso to nic innego jak lokalna nazwa pięknego i owocowego szczepu 
Grenache. Wino starzone w stalowych i cementowych zbiornikach, o pięknym, 
rubinowym kolorze. W nosie rześkie nuty czerwonych owoców z lekkim 
kwiatowym doznaniem fiołka i cyklamenu. W ustach jest pełne i soczyste, 
z gładkimi i eleganckimi taninami. Jako główny szczep Colli Berrici – Tai Rosso 
wyraża się w tym winie z mocą i ukazuje cały charakter apelacyjnych wzgórz.

Świetny partner dla pikantnych północnowłoskich dań, wieprzowiny, salami, 
gulaszów z wołowiny. 



Wychodząc, zapytaj kelnera
o swoje ulubione wino

i zabierz je ze sobą do domu.

Wina dostarcza:

www.willawin.pl

Wina zawierają siarczyny


