
PRZYSTAWKI I SAŁATKI
STARTERS AND SALADS

ZUPY
SOUPS

Tatar wołowy / pikle / jajo / oliwa / majonez truflowy 250 g 34 pln
Beef tartare / pickles / egg / olive oil / truffle mayonnaise

Turnau Rondo Regent / Polska / czerwone, wytrawne 0,75l – 210 pln
Croatica Cuvée / Chorwacja / czerwone, wytrawne 0,15l / 0,75l – 11 / 55 pln

Krewetki / masło / wino / pietruszka / grzanka  200 g 35 pln
Prawns / butter / wine / parsley / crouton     

Turnau Solaris / Polska / białe, wytrawne 0,75l – 195 pln
Château Lamothe-Vincent Blanc / Francja / białe, wytrawne 0,75l – 110 pln

Spring rolls / kapusta kimchi / sos orientalny   350 g 18 pln
Spring Rolls / cabbage kimchi / oriental sauce  

Ramón Bilbao Crianza / Hiszpania / czerwone, wytrawne 0,75l – 115 pln
Casa Defra Merlot / Włochy / czerwone, półwytrawne 0,15l / 0,75l – 11 / 55 pln

Barszcz Biały / purre / bekon / biała kiełbasa / jajo 250 g 17 pln
White borscht / mashed potatoes / white sausage / egg

Krem z cebuli / gruszka / ser gorgonzola 250 g 14 pln
Cream of onion / pear / gorgonzola

Rosół z kaczki / pierożek lub ravioli / włoszczyzna 250 g 16 pln
Duck soup / patty or ravioli / tables

Lista alergenów dostępna u obsługi 
List of allergens available at the personel



DANIA GŁÓWNE 
MAIN DISHES

Stek z polędwicy wołowej / purre truflowe / fasolka szparagowa /  
sos pieprzowo-kawowy 

420 g 79 pln

Beef tenderloin steak / mashed truffle / green beans / pepper & coffee sauce

Luca Bosio Barolo DOCG / Włochy / czerwone, wytrawne 0,75l – 290 pln
Ramón Bilbao Reserva / Hiszpania / czerwone, wytrawne 0,75l – 230 pln

Poliki wieprzowe / warzywa / ziemniak / sos  380 g 38 pln
Pork cheeks / tables / potatoe / sauce 

Turnau Rondo Regent / Polska / czerwone, wytrawne 0,75l – 210 pln
Lyngrove Collection Pinotage / RPA / czerwone, wytrawne 0,75l – 105 pln

Kurczak sous vide / suszony pomidor / purre z pietruszki / orzech / marchew  320 g 34 pln
Chicken sous vide / dried tomato / mashed parsley / hazelnut / carrot  

Weingut Heinrich Vollmer Riesling Classic / Niemcy / białe, wytrawne 0,75l – 105 pln
Château Lamothe-Vincent Blanc / Francja / białe, wytrawne 0,75l – 110 pln

Sandacz / kapusta włoska / bekon / kuskus / sos portugalski  380 g 44 pln
Perch-pike / savoy cabbage / bacon / couscous / Portuguese sauce

Maison Champy Chablis / Francja / białe, wytrawne 0,75l – 245 pln
Tuatara Bay Sauvignon Blanc / Nowa Zelandia / białe, wytrawne 0,75l – 145 pln

Halibut w panko / pieczone ziemniaki / mix sałat / sezonowe warzywa 380 g 46 pln
Panko crusted halibut / baked potatoes / salad mix / seasonaltables

Turnau Solaris / Polska / białe, wytrawne 0,75l – 195 pln
Gamla Chardonnay / Izrael / białe, wytrawne 0,75l – 150 pln

Bułka maślana / mięso wołowe / cebula karmelizowana / warzywa / cheddar /  
sos / frytki belgijskie

380 g 39 pln

Shortbread / beef meat / caramelized onion /tables / cheddar / sauce / Belgian fries

Château Lamothe-Vincent Rouge / Francja / czerwone, wytrawne 0,75l – 110 pln
Ique Malbec / Argentyna / czerwone, wytrawne 0,75l – 105 pl



SAŁATKI 
SALADS

MAKARONY  
PASTA

DESERY  
DESSERTS

Sałata rzymska / sos cezar / kurczak / bekon / grzanki 300 g 28 pln
Cot lettuce / Caesar salad dressing / chicken / bacon / croutons

Gamla Chardonnay / Izrael / białe, wytrawne 0,75l – 150 pln
Château Lamothe-Vincent Blanc / Francja / białe, wytrawne 0,75l – 110 pln

Mix sałat / wołowina / warzywa orientalne 300 g 36 pln
Salad mix / beef / orientaltables

Tamaya Carménère Reserva / Chile / czerwone, wytrawne 0,75l – 130 pln
Turnau Rondo Regent / Polska / czerwone, wytrawne 0,75l – 210 pln

Tagliatelle / krewetki / cherry / rukola 320 g 42 pln
Tagliatelle / prawns / cherry tomatoes / rucola 

Weingut Heinrich Vollmer Riesling Classic / Niemcy / białe, wytrawne 0,75l – 105 pln
Marieta Albarino Semi Seco / Hiszpania / białe, półwytrawne 0,15l / 0,75l – 19 / 95 pln

Gnocchi / pesto bazyliowe / pomidory suszone / rukola 300 g 28 pln
Gnocchi / basil pesto / dried tomatoes / rucola

Ramón Bilbao Crianza / Hiszpania / czerwone, wytrawne 0,75l – 115 pln
Telish Merlot / Bułgaria / czerwone, wytrawne 0,15l / 0,75l – 11 / 55 pln

Szarlotka / lody / owoce 250 g 18 pln
Apple cake / ice cream / fruits 

Brić Muscat / Chorwacja / białe, słodkie 0,75l – 150 pln

Paleta lodów / owoce 250 g 16 pln
Ice cream mix / fruits 

Sol del Mediterráneo Moscatel / Hiszpania / białe, słodkie 0,75l - 80 pln

Sernik New York / słony karmel / owoce 250 g 19 pln
New York - style cheese cake / salted caramel / fruits 

Hattyus Tokaji Late Harvest Swan / Węgry / białe, słodkie 0,75l – 105 pln



NAPOJE ZIMNE 
COLD BEVERAGES

SOKI ŚWIEŻO WYCISKANE  
FRESH SQUEEZED JUICES

Soki owocowe (pomarańcz, jabłko, grejpfrut, czarna porzeczka, pomidor) 200 ml 8 pln
Juices (orange, apple, grapefruit, black currant, tomato)

Napoje gazowane (Pepsi, Mirinda, 7-up, Schweppes) 200 ml 8 pln
Sodas (Pepsi, Mirinda, 7-up, Schweppes

Woda Górska Natura gaz. i n/gaz. 300 ml 7 pln
Sparkling & still mineral water 

Woda Cisowianka Perlage gaz. i n/gaz. 700 ml 15 pln
Sparkling & still mineral water 

Woda Perrier gazowana 750 ml 22 pln
Sparkling mineral water 

Red Bull  250 ml 12 pln

Pomarańczowy, grejpfrutowy 300 ml 16 pln
Orange, grapefruit 



NAPOJE GORĄCE
HOT BEVERAGES

Espresso 35 ml 8 pln

Espresso doppio 70 ml 10 pln

Espresso Macchiato 70 ml 8 pln

Americano 180 ml 9 pln

Cappuccino 180 ml 10 pln

Latte 280 ml 11 pln

Coffee Mocha
Espresso, gorąca czekolada, gorące mleko

280 ml 13 pln

Espresso, hot chocolate, hot milk

Coffee Mocha con Panna 
Espresso, coffee mocha z bitą śmietaną

280 ml 12 pln

Coffee mocha with whipped cream

Irish Coffee 
Americano, Jameson, bita śmietana

280 ml 18 pln

Americano, Jameson, whipped cream

Frappe
Espresso, lody waniliowe, mleko, bita śmietana

280 ml 15 pln

Espresso, ice-cream, milk, whipped cream 

Herbata 
Tea

350 ml 10 pln

Gorąca czekolada z bitą śmietaną 
Hot chocolate with whipped cream

280 ml 12 pln



MENU DLA DZIECI 
KIDS MENU

ZUPY
SOUPS

DANIA GŁÓWNE 
MAIN DISHES

DESERY
DESSERTS

Rosół z makaronem i warzywami  200 g 8 pln
Broth with noodles and vegetables

Zupa pomidorowa z makaronem 200 g 9 pln
Tomato soup with pasta

Nuggetsy z kurczaka z frytkami i sałatką 250 g 18 pln
Chicken nuggets with chips and salad

Spaghetti bolognese 250 g 17 pln
Spaghetti bolognese

Ciasto domowego wypieku  120 g 11 pln
Homemade cake

Pucharek lodowy z owocami i sosem owocowym 120 g 14 pln
Ice cream with fruits and sauce

Lista alergenów dostępna u obsługi 
List of allergens available at the personel



PIWO BECZKOWE
DRAUGHT BEER

PIWO BUTELKOWE
BOTTLED BEER

PIWO RZEMIEŚLNICZE 
CRAFT BEER

APERITIFS

Heineken 500 ml 11 pln
Heineken 300 ml 9 pln
Żywiec 500 ml 10 pln
Żywiec 300 ml 8 pln

Specjal Lager 500 ml 9 pln
Namysłów Pils 500 ml 9 pln
Warka Radler  500 ml 9 pln
Desperados  400 ml 12 pln
Paulaner 500 ml 15 pln
Żywiec bezalkoholowe   500 ml 9 pln

Cieszyńskie 500 ml 14 pln

Martini Bianco 100 ml 13 pln
Archers 40 ml 14 pln
Campari 40 ml 14 pln
Aperol 40 ml 14 pln



WHISKY 

WHISKY SINGLE MALT 

COGNAC, CALVADOS 

BRANDY

Woodford Reserve 40 ml 28 pln
Johnnie Walker Red                             40 ml 14 pln
Johnnie Walker Black                           40 ml 19 pln
Ballantines Finest                                   40 ml 14 pln
Jim Beam White                                    40 ml 16 pln
Jameson                                          40 ml 16 pln
Jack Daniel’s 40 ml 18 pln
Jack Daniel’s Single Barrel 40 ml 36 pln
Chivas Regal 12-YO                              40 ml 26 pln
Chivas Regal 18-YO                              40 ml 38 pln

Bunnahabhain 12-YO 40 ml 28 pln
Glenfiddich 12-YO 40 ml 30 pln
Glenfiddich 15-YO 40 ml 36 pln
Glenfiddich 18-YO 40 ml 45 pln

Hennessy V.S 40 ml 28 pln
Hennessy X.O. 40 ml 95 pln
Martell V.S 40 ml 28 pln
Martel V.S.O.P 40 ml 39 pln
Remy Martin V.S 40 ml 28 pln
Boulard calvados 40 ml 25 pln

Stock 84 40 ml 12 pln
Metaxa 5* 40 ml 16 pln
Metaxa 7* 40 ml 22 pln



TEQUILA 

GIN 

RUM

Sierra Silver & Gold 40 ml 14 pln
Olmeca Blanco & Gold 40 ml 16 pln
El Jimador Blanco 40 ml 15 pln
El Jimador Reposado 40 ml 17 pln

Lubuski 40 ml 10 pln
Beefeater 40 ml 14 pln
Gordon’s 40 ml 15 pln
Bombay 40 ml 20 pln

Canario Cachaca 40 ml 12 pln
Bacardi  Superior 40 ml 14 pln
Bacardi  Black 40 ml 18 pln
Angostura 1919 40 ml 25 pln
Angostura 1824 40 ml 30 pln

Sambuca 40 ml 12 pln
Amaretto Venice 40 ml 12 pln
Archers 40 ml 12 pln
Campari 40 ml 14 pln
Jagermeister 40 ml 15 pln
De Kuyper 40 ml 12 pln
Malibu 40 ml 14 pln
Kahlua 40 ml 14 pln
Passoa 40 ml 14 pln
Baileys 40 ml 14 pln
Cointreau 40 ml 15 pln
Goldwasser 40 ml 17 pln

LIKIERY
LIQUERS



Finlandia Vodka 40 ml 12 pln
Belvedere 40 ml 22 pln
U’luvka 40 ml 24 pln
Chopin Black 40 ml 19 pln
Dębowa 40 ml 12 pln
Grappa Primavera 40 ml 14 pln
Siwucha 40 ml 10 pln
Becherovka 40 ml 12 pln
Wyborowa 40 ml 10 pln
Krupnik 40 ml 9 pln
Żołądkowa gorzka tradycyjna 40 ml 9 pln
Dwór Sieraków „czarny bez” 40 ml 14 pln
Dwór Sieraków „Palona” 40 ml 25 pln

WÓDKI
VODKAS

Irish Alexander 
Brandy 4cl, Irish cream 4cl, śmietanka 36% 4cl

25 pln

Blue Long Island 
Wódka biała 2cl, rum 2cl, tequila 2cl, blue curacao 2cl, gin 2cl, sok z cytryny, 7up

32 pln

Margarita 
Tequila 4cl, cointreau 2cl, sok z limonki

28 pln

Martini espresso 
Espresso 3cl, wódka 8cl, Kahlua 2cl, 4 ziarenka kawy

25 pln

Mojito
Rum 4cl, liście mięty, limonka, cukier brązowy, woda gazowana

22 pln

Sex on the beach
Wódka 4cl, Malibu 2cl, Archers 2cl, sok pomarańczowy, sok żurawinowy

26 pln

Tequila touchdown
Tequila 4cl, sok pomarańczowy, 7up, grenadina 1cl

21 pln

Manhattan
Bourbon 6cl, Rosato 3cl, angostura

23 pln

Caribbean dream 
Rum 4cl, syrop mango 2cl, sok z cytryny 2cl, 7up

20 pln

Strawberry Kamikaze
Wódka 4cl, syrop truskawkowy 4cl, sok z limonki 4cl

20 pln

Aperol spritz
Aperol 10cl, Prosseco 10cl, woda gazowana

20 pln

Long island ice tea
Wódka biała 2cl, rum 2cl, tequila 2cl, gin 2cl, cointreau 2cl, sok z cytryny 2cl, pepsi

28 pln

Cuba libre
Rum 6cl, pepsi, limonka

20 pln

Tequilla sunrise
Tequila 5cl, sok pomarańczowy, grenadine

22 pln

Cosmopolitan
Wódka cytrynowa 4cl, cointreau 1cl, sok z limonki1,5cl, sok żurawinowy 3cl

20 pln

DRINKI
ALCOHOLIC DRINKS



Finlandia Vodka 40 ml 12 pln
Belvedere 40 ml 22 pln
U’luvka 40 ml 24 pln
Chopin Black 40 ml 19 pln
Dębowa 40 ml 12 pln
Grappa Primavera 40 ml 14 pln
Siwucha 40 ml 10 pln
Becherovka 40 ml 12 pln
Wyborowa 40 ml 10 pln
Krupnik 40 ml 9 pln
Żołądkowa gorzka tradycyjna 40 ml 9 pln
Dwór Sieraków „czarny bez” 40 ml 14 pln
Dwór Sieraków „Palona” 40 ml 25 pln

WÓDKI
VODKAS



WINA
WINES

SZAMPANY
CHAMPAGNE

WINA MUSUJĄCE 
SPARKLING WINES

Philipponnat Royale Réserve Brut 0,75l 450 pln
Kraj: Francja Region: Szampania 

Potężny szampan z przewagą pinot noir w kupażu, z owoców zebranych na najlepszych parcelach premier cru i grand 
cru w Szampanii. Łączy w sobie świeżość owocu z siłą i elegancją.
Massive Champagne wine with dominant Pinot Noir. It is produced from grapes that mainly come from the best 
vineyards in the premiers and grand crus in the heart of Champagne. It combines freshness with elegant intensity.

Cava Palau Brut 0,75l 80 pln
Kraj: Hiszpania Region: Katalonia 

Białe musujące wytrawne wino o subtelnych owocowych aromatach i delikatnych bąbelkach. W ustach świeże,  
harmonijne, o czystym, eleganckim posmaku. Podawać do owoców morza, ryb, dań z ryżu, miękkich serów.
A sparkling, dry white wine with subtle fruity aromas and delicate bubbles. In the mouth fresh, harmonious,  
with a clean, elegant aftertaste. Serve with seafood, fish, rice dishes, soft cheeses.

Prosecco Oro Brut Spumante DOC 0,75l 95 pln
Kraj: Włochy Region: Veneto 

Cudownie pieniste, delikatne wino musujące, roztaczające aromaty dojrzałych jabłek i gruszek, w ustach chrupkie 
i soczyście owocowe, lekko wytrawne. Finisz kuszący i zaostrzający apetyt na kolejny łyk. Podawać do lekkich dań, 
sałatek lub jako aperitif.
A delightfully frothy sparkler with aromatic apple and pear flavours on the nose followed by a crisp palate of succulent 
fruits. Gently foamy, just off dry and possessing an enticing, bright finish.

Casa Defra Prosecco DOC 0,2l 35 pln
Kraj: Włochy Region: Veneto 

Włoskie białe musujące wino wytrawne o słomkowej barwie i finezyjnym bukiecie oraz świeżym, owocowym smaku.
Dry white sparkling wine from Italy with straw colour, delicate bouquet and fresh fruity taste.



WINA BIAŁE
WHITE WINES

Marieta Albarino Semi Seco 0,15/0,75l 19/95 pln
Kraj: Hiszpania Region: Galicja 

Hiszpańskie białe wino półwytrawne o bogatych aromatach brzoskwiń, dojrzałych jabłek i melona 
wzbogaconych o nuty cytrusowe. W ustach rześkie, pełne i krągłe, o przyjemnym cytrusowym posmaku. 
Podawać do owoców morza, ryb, łagodnych serów.
Bright straw-yellow green colour with a touch of lemon. A uniquely fruity aroma highlighting hints of pe-
ach, ripe apple and melon, as well as nuances of lemon citrus. It is very persistent, rounded and full-bodied 
with a slight buble tip that gives the wine an impressive sense of freshness. The aftertaste is fully rounded 
with juicy and citrus fruit flavours.

Casa Defra Pinot Grigio 0,75l 85 pln
Kraj: Włochy Region: Veneto 

Włoskie białe wino półwytrawne o cytrynowej barwie i nosie pełnym aromatów owoców tropikalnych  
i skórki chleba. W ustach smaczne i rześkie, o przyjemnym owocowym posmaku.
Semi-dry white Italian wine with lemon yellow colour and nose filled with tropical fruits and bread crust 
aromas. Fresh and sapid in the mouth, with a pleasant fruity aftertaste.

Château Lamothe-Vincent Blanc 0,75l 110 pln
Kraj: Francja Region: Bordeaux 

Białe francuskie wino wytrawne emanujące zapachem owoców egzotycznych, moreli, cytrusów i kwiatów. 
Usta dobrze zbudowane i krągłe, zrównoważone, o świeżej kwasowości i długiej końcówce.
Dry white wine from France that emanates citrus and exotic fruits aromas, apricots and flowers.  
The mouth is well built and round, well balanced with fresh acidity and long finish.   

Maison Champy Chablis 0,75l 245 pln
Kraj: Francja Region: Burgundia

Biały burgund z siedlisk położonych na słynnych glebach kimerydzkich. W nosie bogate, ale delikatne 
owoce cytrusowe. Na podniebieniu wyraziste, świeże, lekko mineralne, o długim, czystym posmaku.
White burgundy wine from the famous ‘Kimmeridgian’ soils. Rich yet delicate aromas of citrus fruits on 
the nose. On the palate it is intense and fresh, slightly mineral, with  lingering aftertaste.       

Turnau Solaris 0,75l 195 pln
Kraj: Polska Region: Zachodniopomorskie

Solaris zawdzięcza swoją nazwę słońcu i wykorzystuje każdy jego promień do stworzenia pełnej, komplek-
sowej struktury smaku i niepowtarzalnej gamy zapachowej. Aromaty gruszki, brzoskwini i miodu znajdują 
swoje odbicie w smaku, gdzie wyraźna kwasowość równoważy się z wytrawnością i dojrzałością.
Aromatic wine with a scent of peach, pear, honey and jasmine note. A grapefruit flavour appears in taste.

Weingut Heinrich Vollmer Riesling Classic 0,75l 105 pln
Kraj: Niemcy Region: Palatynat

Świeże wytrawne białe niemieckie wino o doskonale zbalansowanej kwasowości i wyraźnych aromatach 
jabłek oraz brzoskwiń dominujących w jego bukiecie. Świetnie zbudowane, pełne i rześkie.
Fresh dry white German wine with perfectly balanced acidity and clear aromas of apples and peaches 
dominating its bouquet. Well bodied, full and crispy.



WINA BIAŁE
WHITE WINES

Gamla Chardonnay 0,75l 150 pln
Kraj: Izrael Region: Galilea

Aromatyczne białe wino wytrawne z Izraela roztaczające zapach cytrusów, gruszek i bananów zrównowa-
żony przez subtelne nuty dębowe i waniliowe. W ustach delikatne, krągłe, rześkie.
Aromatic dry white wine from Israel displaying aroma of citrus fruits, pears and banana balanced with 
subtle oak and vanilla notes. In the mouth it is delicate, round and refreshing.

Ique Torrontes  0,75l 105 pln
Kraj: Argentyna Region: Mendoza 

Ekspresyjny bukiet złożony z aromatów owoców cytrusowych wzbogaconych o subtelne nuty jaśminowe. 
W ustach świeże i lekkie, przyjemnie owocowe, o długim, rześkim smaku.
Greenish yellow colour. Maximum expression of fruit. Strong presence of flowers such as jasmine and citric 
notes. Good freshness and a long finisz.

Milton Park Chardonnay 0,75l 115 pln
Kraj: Australia Region: Dolina Barossa 

Świeże i lekkie chardonnay o czystym i eleganckim bukiecie pełnym aromatów owocowych (brzoskwinie, 
gruszki, cytrusy) i przemieszanych z nutami kwiatowymi. Usta dobrze zbudowane, rześkie, pełne owocu 
wzbogaconego o nuty prażonych orzechów. Podawać do ryb, owoców morza, dań na bazie warzyw.
Fresh and light Chardonnay with clean and elegant bouquet filled with fruity aromas (peaches, pears, 
citrus fruits) combined with floral notes. The palate is well textured and full of fruits enriched with nut 
characters.



WINA CZERWONE 
RED WINES

Chianti Toscaleus DOCG  0,75l 120 pln
Kraj: Włochy Region: Toskania

Wino o barwie rubinu. Wyraźne owocowe aromaty, zwłaszcza śliwek i dojrzałych wiśni. W ustach  
wytrawne, nieprzesadnie taniczne. Podawać do dań kuchni toskańskiej: makaronów z pomidorowymi 
sosami oraz twardych serów.
Ruby-colored wine. Clear fruity aromas, especially of plums and ripe cherries. Dry in the mouth, not exces-
sively tanic. Serve with Tuscan dishes: pasta with tomato sauces and hard cheeses.

Menhir Primitivo di Manduria   0,75l 195 pln
Kraj: Włochy Region: Apulia 

Klasyczne wino z południa Włoch. Dobrze zaokrąglony smak, ciepły i trwały finisz, wyczuwalne aromaty 
dzikich jagód i owoców śliwki oraz pikantnych przypraw. Delikatnie podbite beczką. Podawać do dań 
warzywnych, makaronów, lekkich serów, deserów czekoladowych.
Classic wine of Southern Italy. Well-rounded flavors, warm and durable finisz, distinctive aromas of wild 
berries, plums and savory spices. Delicate hint of oak.

Monte Faustino Amarone della Valpolicella DOCG  0,75l 490 pln
Kraj: Włochy Region: Wenecja Euganejska

Bogate i esencjonalne. W nosie dojrzałe i bujne, o bukiecie pełnym aromatów dojrzałych czerwonych 
owoców, suszonych śliwek i migdałów. Usta pełne i eleganckie, o smaku złożonym z nut owoców, wanilii, 
kawy i czekolady.
Rich and thick dry red Italian wine. In the nose it is ripe and complex, with a bouquet filled with aromas of 
ripe red fruits, prunes and almonds. The mouth is full and elegant, with taste composed of fruity, vanilla, 
coffee and chocolate notes.

Luca Bosio Barbera d’Asti DOCG 0,75l 130 pln
Kraj: Włochy Region: Piemont

Rubinowoczerwone wino z purpurowymi refleksami. W nosie owocowe, o aromatach śliwek i wiśni  
i pikantnej końcówce. Aksamitne i harmonijne na podniebieniu.
Ruby red colour with purple reflections. Nose is fruity, with aromas of plum and cherry, and spicy finish. 
Velvety and harmonic on the palate.

Ramón Bilbao Crianza 0,75l 115 pln
Kraj: Hiszpania Region: Rioja

Uniwersalne hiszpańskie czerwone wino wytrawne o wyraźnie owocowych aromatach harmonijnie 
połączonych z subtelnymi nutami wanilii i pieprzu. W ustach delikatne, krągłe i świeże, o długim, lekko 
przyprawowym posmaku.
Versatile dry red Spanish wine with intense fruity aromas harmoniously combined with subtle  notes of 
vanilla and pepper. In the mouth it is delicate, round and fresh, with a long, slightly spicy aftertaste.

Ramón Bilbao Reserva 0,75l 230 pln
Kraj: Hiszpania Region: Rioja

Bogate, wielowarstwowe hiszpańskie czerwone wino wytrawne o złożonym bukiecie przepełnionym 
aromatami kakao, kawy i pudełka cygar przemieszanymi z nutami ciemnych owoców. W ustach pełne,  
o świetnie zintegrowanych taninach i owocowo-przyprawowym posmaku.
Rich, multi-layered dry red Spanish wine with a complex bouquet filled with aromas of cocoa, coffee and 
cigar box combined with dark fruits notes.  In the mouth it is full, with perfectly well integrated tannins 
and an aftertaste of fruits and spices.



WINA CZERWONE 
RED WINES

Réserve Grand Veneur Rouge Côtes du Rhône 0,75l 145 pln
Kraj: Francja Region: Dolina Rodanu

Francuskie wino wytrawne o bogatym nosie złożonym z aromatów świeżych owoców (leśne maliny,  
czarne porzeczki, jeżyny) przemieszanych z nutami korzennymi. Na podniebieniu pełne, jedwabiste, 
soczyście owocowe, o zabarwionej nutką lukrecji i pieprzu końcówce.
Dry red wine from France with rich nose composed of fresh fruits aromas (wild raspberry, blackcurrant, 
blackberry) combined with spicy notes. On the palate it is full, silky, juicy fruity, with touch of liquorice 
and pepper in the finish.

Château Lamothe-Vincent Rouge 0,75l 110 pln
Kraj: Francja Region: Bordeaux 

Czerwone francuskie wino wytrawne o mocnym aromacie czerwonych i czarnych owoców (truskawki, 
jeżyny, czarne czereśnie), likieru z czarnej porzeczki i lukrecji przemieszanym z nutami mineralnymi, 
przyprawowymi i tostowymi. Usta o średniej budowie, dobrej strukturze i równowadze oraz dojrzałych, 
krągłych taninach.
Dry red wine from France with strong aromas of red and black fruits (strawberries, blackberries, black 
cherries), crème de cassis and liquorice combined with mineral, spicy and toasty notes. Medium-bodied in 
the mouth, with good structure and balance, with ripe, round tannins.

Turnau Rondo / Regent 0,75l 210 pln
Kraj: Polska Region: Zachodniopomorskie

Pełne i stateczne wino z odmian rondo i regent, pikantne i taniczne, lecz zaokrąglone w smaku czereśnio-
wą nutą.
Full and respectable wine of Rondo and Regent. Spicy and tannic but with round note of cherry pip.

Gamla Cabernet Sauvignon 0,75l 190 pln
Kraj: Izrael Region: Galilea

Aksamitne czerwone wino wytrawne z Izraela o aromatach dojrzałych czereśni i likieru z czarnej porzecz-
ki przemieszanych z nutami dębowymi, waniliowymi i przyprawowymi. W ustach dobrze  zbudowane, 
przyjemnie owocowe, długie.
Velvety dry red wine from Israel with aromas of ripe cherries and cassis combined with oaky, vanilla and 
spicy notes. In the mouth it is well built, nicely fruity, with a long finish.

Juan Carrau Tannat de Reserva 0,75l 140 pln
Kraj: Urugwaj Region: Las Violetas

Bogate, mocne wino o złożonym bukiecie pełnym nut czerwonych owoców, drewna cedrowego i fiołków. 
W ustach smakowite, krągłe i długotrwałe. Podawać do czerwonych mięs, serów, deserów czekoladowych.
A rich, strong wine with a complex bouquet full of notes of red fruit, cedar wood and violets. In the mouth 
it is tasty, round and long-lasting. Serve with red meats, cheeses, chocolate desserts.

Tamaya Carménère Reserva 0,75l 130 pln
Kraj: Chile                        Region: Coquimbo

Bogate chilijskie wino wykonane z najbardziej charakterystycznej dla tego kraju odmiany carménère.  
Na jego elegancki bukiet składają się nuty leśnych owoców i przypraw oraz niuanse tostowe i waniliowe. 
Usta krągłe, z nerwem, aksamitnie taniczne, o złożonym, lekko mineralnym, eleganckim finale.
Rich and tasty Chilean wine made of the most typical for this country grape variety Carménere. Its ele-
gant bouquet is composed of aromas of wild fruits and spices combined with toasty and vanilla nuances. 
The mouth is round, velvety tannic, with nerve and complex, slightly mineral and elegant finish.



WINA CZERWONE 
RED WINES

Saint Clair Marlborough Pinot Noir 0,75l 180 pln
Kraj: Nowa Zelandia Region: Marlborough

Skoncentrowany pinot noir o delikatnych nutach kwiatowych, wyraźnych aromatach owocowych (czarne 
wiśnie, porzeczki, śliwki) oraz dobrej strukturze, zrównoważonej kwasowości i złożonym, długim posma-
ku. Podawać do czerwonych mięs, szczególnie steków.
Concentrated Pinot Noir, showing delicate floral notes, deep fruity aromas (black cherries, currants, 
plums), and a fine structure, well balanced acidity and a long, complex finish.

Milton Park Shiraz 0,75l 115 pln
Kraj: Australia Region: Dolina Barossa 

Klasyczny shiraz z doliny Barossy o wręcz atramentowej barwie i bukiecie przepełnionym owocowymi 
aromatami okraszonymi nutami gorzkiej czekolady i przypraw. W ustach dobrze zbudowane, przyjemnie 
taniczne, o wyraźnym śliwkowo-przyprawowym posmaku.
Typical Shiraz wine from Barossa Valley wit a deep, inky Purple colour and bouquet filled with fruity aro-
mas with hints of dark chocolate and spices. In the mouth it is well built, pleasantly tannic, with intense 
aftertaste full of plums and spices.

Ique Malbec 0,75l 105 pln
Kraj: Argentyna Region: Mendoza

Świeże, młode wino o wyraźnie owocowym charakterze. Intensywny nos roztacza aromaty czerwonych 
owoców wzbogacone o nuty białego pieprzu. W ustach dobrze zbudowane, subtelnie taniczne, o przyjem-
nie długim posmaku.
Fresh, young wine with a distinctly fruity character. Intense nose offers red fruit flavors enhanced by notes 
of white pepper. In the mouth, wellstructured, softly tannic, with a pleasant long aftertaste.

Lyngrove Collection Pinotage 0,75l 105 pln
Kraj: RPA                          Region: Stellenbosch

Świeże, lekkie i aromatyczne czerwone wino wytrawne z RPA roztaczające wokół aromaty dojrzałych 
jagód okraszonych przyprawami. Usta subtelne, pełne owocu, delikatnie taniczne.
Fresh, light and fragrant dry red wine from South Africa displaying intense aromas of ripe blueberries with 
hints of spice. The mouth is delicate, full of fruits, subtly tannic.



WINA DESEROWE 
DESSERT WINES

Fonseca Porto Ruby 0,1l / 0,75l 19/140 pln
Kraj: Portugalia Region: Dolina Douro

Słodkie wino wzmacniane o głębokiej rubinowej barwie i świeżym, żywym nosie emanującym aromatami 
czereśni i czarnych porzeczek. Na podniebieniu pełne i krągłe, o mocnych, ale dobrze zintegrowanych 
taninach i bogatym, długim, owocowym zakończeniu.
Sweet red fortified wine from Portugal with deep ruby red colour and fresh, vigorous nose filled with 
cherry and blackcurrant aromas. Full bodied on the palate, with solid but well integrated tannins, and 
rich, long lasting fruity finish.

Sol del Mediterráneo Moscatel 0,75l 80 pln
Kraj: Hiszpania Region: Walencja

Białe, przyjemnie słodkie wino hiszpańskie przepełnione aromatami owoców cytrusowych wzbogaconymi 
o nuty białych kwiatów. W ustach harmonijne i delikatne, subtelnie słodkie, o czystym winogronowym 
posmaku.
White, nicely sweet Spanish wine filled with aromas of citrus fruits enhanced with white flowers notes.  
In the mouth it is harmonious and delicate, subtly sweet, with clean grape aftertaste.

Hattyus Tokaji Late Harvest Swan 0,75l 105 pln
Kraj: Węgry Region: Tokaj

Białe, słodkie wino węgierskie o bogatym  bukiecie, na który składają się aromaty gruszek, bananów, 
miodu i polnych kwiatów. W ustach delikatne i krągłe, o słodyczy doskonale zrównoważonej rześką kwa-
sowością oraz długim, czystym posmaku.
Sweet white Hungarian wine with rich bouquet composed of aromas of pears, bananas, honey and wild 
flowers. In the mouth it is delicate and round, with sweetness perfectly well balanced with crisp acidity 
and long, clean ending.



WINA DOMOWE 
HOUSE WINES

Casa Defra Merlot 0,15l / 0,75l 12 / 60  pln
Kraj: Włochy Region: Veneto

Okrągłe, przyjazne półwytrawne wino włoskie. W zapachu owocowe, typowe nuty szczepu merlot.  
Smak pełen równowagi i harmonii. Najlepsze z makaronami i mięsami w aromatycznych sosach.
Round, friendly semi-dryItalian wine. Friuty notes typical of merlot on the nose. In the mouth full of 
balance and harmony.

Telish Merlot 0,15l / 0,75l 12 / 60  pln
Kraj: Bułgaria Region: Pleven

Nadzwyczajnie owocowy bułgarski merlot, najlepszy z mięsami z grilla, głównie ze względu na swój przy-
dymiony, choć elegancki smak. Dodać do tego należy delikatne nuty karmelu, miodu, wiśni i słodkich ziół. 
Bardzo przyjemne do picia. Podawać do mięs i wędlin na zimno, dań półmięsnych, np. makaronów.
Extraordinarily fruity Bulgarian Merlot, best served with some barbecued meats thanks to its smoky, 
yet elegant taste. Moreover, it presents delicate notes of caramel, honey, cherries and sweet herbs. Very 
pleasant and acessible.

Primo Bianco IGT Terre di Chieti 0,15l / 0,75l 12 / 60  pln
Kraj: Włochy Region: Abruzja

Białe, włoskie wino wytrawne roztaczające aromaty bananów i fig. Na podniebieniu rześkie, o dobrze 
zrównoważonej kwasowości, średniej budowie i przyjemnym długim posmaku. Podawać do przystawek, 
serów i białych mięs.
White, dry Italian wine with aromas of bananas and figs. On the palate, crisp, with well-balanced acidity, 
medium build and pleasant long aftertaste. Serve with starters, cheese and white meats.

Laderas de UNX Rosado Garnacha 0,15l / 0,75l 12 / 60  pln
Kraj: Hiszpania Region: Nawarra

Różowe, świeże, zrównoważone i intensywne z dobrą równowagą pomiędzy owocami i kwasowością.  
Polecane do lekkich dań kuchni śródziemnomorskiej i azjatyckiej opartych na warzywach, owocach 
morza, ryżu lub jako aperitif.
Pink, fresh, balanced and intense with a good balance between fruit and acidity. Recommended for light 
Mediterranean and Asian cuisine based on vegetables, seafood, rice or as an aperitif.


