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Szampany i wina 
musujące

Gosset  Excellence Extra Brut  75cl  600,-
AOC Champagne, Francja

Aromaty akacji, głogu i gruszek dopełniają akcenty brzoskwiń i mirabelek. 
W smaku soczyście wytrawne, intensywnie owocowe, napięte 

i purystyczne. Champagne GOSSET jest najstarszym domem winiarskim 
w Szampanii. Założona w 1584 roku w miejscowości Aÿ przez Pierra 
Gosset firma zajmowała się na początku handlem winami spokojnymi.

Caval Prosecco Extra Dry  75cl  140,-
Prosecco, Włochy

Prosecco ma jasnosłomkowy kolor, jabłkową nutę, jest bardzo 
aromatyczne, świeże i harmonijne. W smaku pełne i wytrawne, jest 
idealnym aperitifem, doskonale pasuje do szerokiej gamy potraw.

Cava Cami de Flors   75cl  120,-
Metodo Tradicional, Hiszpania

Delikatna słodycz, aromaty owocowe. W ustach jest świeże 
i czyste, uzyskane z połączenia trzech odmian winogron: 

macabeo, parellada i xarello.

Frederic Chopin Brut  75cl   80,-
Vin Mousseux, Francja

Wytrawne wino musujące wytwarzane metodą charmat. Słomkowy kolor, 
wytrawny owocowy smak i lekkie aromaty tworzą wino orzeźwiające 

i rześkie. Znakomite jako aperitif.

Prosecco Treviso Extra Dry  20cl  42,-
D.O.C. Prosecco Treviso, Włochy

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

Grand Imperial Brut  20cl  32,-
Vin Mousseux, Francja

Pobudzające intensywnym musowaniem i świeżością aromatów. 
Polecane jako aperitif, do delikatnych ryb i owoców morza, 

przekąsek warzywnych, sałat, pizzy, lekkich past.

Wina białe
Rocca Ventosa Pinot Grigio  75cl   120,-

Przyjemne orzeźwiając i chrupkie wino z akcentem owoców 
południowych i wyrazistym akcentem limonki. Przyjemny, rześki finisz. 

Polecane jako aperitif,do ryb, drobiu i lekkich dań, sałatek.

Kendermanns 
Riesling Kabinett  75cl 140,-

Q.m.P. Mosel Saar Ruwer, Niemcy

Riesling Kendermanns Kabinett to delikatne półwytrawne białe wino. 
Subtelny aromat zielonych owoców i winogron, łączy się idealnie 

z mineralnym i niezwykle świeżym posmakiem.

Reserva Sauvignon Blanc  75cl 150,-
D.O. Valle del Rapel, Santa Carolina, Chile

Santa Carolina Reserva Sauvignon Blanc produkowane
w dolinie Rapel. Ma głęboko żółty kolor, który w połączeniu z aromatami 

agrestu, ananasa i owoców cytrusowych daje świeże, dobrze zbudowane,  
intensywnie owocowe wino. Podawać z sałatkami, makaronami, rybami 

oraz ostrymi i pikantnymi potrawami.

Sileni Sauvignon Blanc  75cl 180,-
Marlborough, Nowa Zelandia

Wino o słomkowym kolorze, aromatach agrestu, fig  
z dotykiem skoszonej trawy. Wino o intensywnej owocowej palecie. 

Podawać jako aperitif, do szparagów, ostryg, letnich sałat.

Chablis Vaudon 
Joseph Drouhin  75cl 320,-

A.C. Chablis, Recolte du Domaine Francja

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. Doskonałe do ryb, owoców 

morza, ostryg, drobiu i cielęciny.

Wino różowe
Ventisquero Clasico Cabernet Sauvignon Rose 

75cl  100,-   15cl    22,-
Central Valley, Chile    

Bardzo intensywne aromaty słodkich truskawek,maliny i czerwonych 
porzeczek. Polecane do: wędliny, pasty w sosach mięsnych, hamburgery, 

jagnięcina,czerwone mięsa duszone i smażone. 



Wina czerwone
Chianti Fontella  75cl 120,-

D.O.C.G. Chianti, Włochy

Chianti to dojrzewało w beczkach ze słoweńskiego dębu, o typowym aromacie 
chianti. Trunek ten jest średnio ekstraktywny, z owocową i wiśniową końcówka 
sangiovese. Idealne do pieczonych czerwonych mięs, grillowanych warzyw, 

potraw mięsnych z leśnymi grzybami.

Chateau Tour de Graveyres   75cl  140,-
A.C. Bordeaux Superieur, Francja

Klasyczne bordoskie cuvee z podstawą caberneta.Wino o eleganckiej 
i subtelnej dębowej nucie. Idealne do potraw mięsnych, pieczeni, wędlin, 

twardych serów.

Vina Bujanda Crianza  75cl 155,-
D.O.C. Roja, Hiszpania

Crianza, to wino zrobione z odmiany tempranillo z niewielką domieszką 
mazuelo i graciano - winogron pochodzących z Rioja Alta i Rioja Alavesa. 

Rubinowoczerwone, dojrzewa w amerykańskich, dębowych beczkach, 
charakteryzuje się subtelnym, owocowym zapachem z odcieniem wanilii. 

Na podniebieniu pozostawia długo wyczuwalny posmak. Podawać do ryb, 
drobiu i wieprzowiny.

La Linda Malbec  75cl  140,-
Lujan de Cuyo/Mendoza, Argentyna     

Silne owocowe akcenty z wyróżnieniem malin, wiśni i jeżyn. Na podniebieniu 
potwierdza owocowy charakter podparty miękkimi taninami i gładką fakturą. 
Łatwe w piciu, eleganckie i zrównoważone. Polecane do:  wędliny, przekąski 

mięsne, czerwone mięsa duszone, półtwarde sery żółte.

Sileni Merlot   75cl 180,-
Hawkes Bay, Nowa Zelandia

Wyraźne aromaty wiśni i malin, uzupełnionych korzennością 
i pieprznością, w smaku soczyste, o aksamitnej teksturze, z długim 

i owocowym posmakiem. Polecane do:  wędliny, pasty w sosach mięsnych, 
czerwone mięsa duszone i smażone, półtwarde sery żółt

Wino deserowe
Moscato di Sicilia

I.G.T. Sicilia, Cantine Pellegrino, Włochy  
75cl 150,-  15cl  28,-  

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

Wina domu
 CHILE  

Ochagavia Don Silvestre Sauvignon Blanc
75cl 100,-      15cl 22,-                                 

D.O. Central Valley, Santa Carolina                
Wino delikatne i przyjemne w smaku, aromatyczne, świeże z przewagą nut 

owocowych w bukiecie. Polecane jako aperitif, do potraw z drobiu, ryb oraz sałat.

Ochagavia Don Silvestre Cabernet | Merlot  
75cl 100,-     15cl 22,-

D.O. Central Valley, Santa Carolina                                             
Dobrze zrównoważone wino o owocowym bukiecie

i delikatnym smaku. Idealne jako aperitif, do wędlin, serów.

   WŁOCHY  

Parthenium Grillo| Pinot Grigio 
75cl 100,-    15cl 22,-

IGP Sicillia Włochy    
Kwiatowy bukiet z nutami owoców cytrusowych, orzeźwiające i stonowane, 

z delikatnie słodkim zakończeniem. Polecane do: przekąski rybne i warzywne, 
pizza, lekkie pasty, smażone białe mięsa. Półwytrawne.

Parthenium Nero D’avola | Syrah 
75cl 100,-   15cl 22,-

IGP Sicillia Włochy
Owocowe, nieskomplikowane, przyjazne i użyteczne przy codziennym posiłku. 

Polecane do: przekąski mięsne i warzywne, pizza z mięsem, pasty w sosach 
mięsnych, pieczone białe mięsa, duszone czerwone mięsa. Półwytrawne.

PORTUGALIA 

Fiuza 3 Castas Chardonnay  
75cl 100,-   15cl 22,- 

Arinto, Vital  Vinho Regional Tejo                                                                        
Niezobowiązujące, lekkie i odświeżające. Kusi akcentami owoców tropikalnych 
i cytrusów. Polecane do: aperitif, delikatne ryby morskie, przekąski warzywne, 

sałaty, pizza, lekkie pasty. Półślodkie.

Fiuza 3 Castas Tauriga National 
Cabernet Sauvignon, Syrah 

75cl 100,-   15cl 22,-  
Vinho Regional Tejo      

Prostolinijne, bezpretensjonalne i soczyście owocowe, o delikatnych, świeżych 
nutach czerwonych i czarnych owoców leśnych. Polecane do: wędliny, pizza 

z mięsem, pasty w sosach mięsnych, pieczone białe mięsa. Półsłodkie.




