
KARTA WIN



WINA NA KIELISZKI
Wines by the Glass

Musujące | Sparkling

Prosecco Ponte Extra Dry | 20 cl | 39,-
Spain / Treviso / Ponte

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

Białe | White

Puklavec Sauvignon Blanc Pinot Grigio | 15 cl | 22,-
Slovenia / Štajerska Slovenija / Puklavec

Prostolinijne i łatwe w odbiorze wino, balansujące między nutami 
agrestu, jabłek i żółtych śliwek a odświeżającym zakończeniem.

Yeya Moscatel Chardonnay | 15 cl | 24,-
Hiszpania / Jumilla / Finca Bacara 

Eteryczne i odświeżające. Kusi nutami białych kwiatów, cytrusów i miodu. 
W ustach pełne, dobrze zintegrowane o trwałym i rześkim posmaku.

Różowe | Rose

Flying Solo Rose | 15 cl | 22,-
Francja / Languedoc  / Domaine Gayda

Rześkie, o pięknej łososiowej szacie i charakterystycznych aromatach 
truskawek, malin i czerwonych porzeczek z cytrusowym zakończeniem.

Czerwone | Red

E Growers Touch Shiraz | 15 cl | 24,-
Australia|Riverina|Mino & Co

Nos ujawnia akcenty pieprzu, czarnych owoców jagodowych, słodkich przypraw 
oraz czekolady. Usta gęste i skoncentrowane z nutami jeżyn, porzeczek i suszonych 

śliwek. Pełne mocy, miękkich tanin ze słodkim kokosowym finiszem.

Yelcho Reserva Especial Carmenére | 15 cl | 22,-
Chile / Maipo Valley / Vińa Ventisquero

W zapachu wyczuwalne intensywne nuty czarnych owoców, przypraw korzennych. 
W ustach delikatne taniny, przyprawy korzenne i świeżość nuty owocowej.



Viña Bujanda Crianza | 15 cl | 26-

Spain / DOCa Rioja / Martinez Bujanda

Purpurowe i głębokie w kolorze, uderzające aromatami nalewki 
z wiśni i jagód, tytoniu, złożone i efektowne.

SZAMPANY / WINA MUSUJĄCE
Champagne & Sparkling Wines

Moët & Chandon Brut Imperial | 75 cl | 350,-
France / AOC Champagne Brut / white

Wysublimowany, o nutach prażonych migdałów, pieczonych jabłek, kwiatów 
i chlebowej skórki, w ustach kremowy, czysty, świetnie skomponowany, orzeźwiający.

Cava Stars Brut Nature | 75 cl | 119,-

Spain / Penedés / Perelada / white

Pachnie nutami białych porzeczek, cytryn i polnych kwiatów. W ustach gładka, 
elegancka i subtelnie mineralne. Kusi i odświeża milionami bąbelków.

Cava Cami De Flors Semi Seco | 75 cl | 90,-
Spain / Catalunya / Cofama / white

Słomkowy żółty kolor z zielonym błyskiem. Subtelny zapach kwiatów, dojrzałych owoców 
pestkowych i cytryny. W ustach świeże, zrównoważone i delikatnie słodkie w posmaku.

Prosecco Superiore Brut | 75 cl | 129,-
Italy / DOCG Canegliano Valdobbiadene / Bepin de Eto / white

Świeże aromaty moreli, akacji i cytryny. Jego lekkość i delikatne 
musowanie daje przyjemne orzeźwienie.



WINA BIAŁE
White Wines

Tareni Grillo | 75 cl | 95,-
Italy / IGT Terre Siciliane / Pellegrino

Słomkowo-żółta barwa, w nosie jest intensywne, bardzo bogate z aromatami 
kwiatów i owoców, z wyraźnym akcentem brzoskwiń. Szczep Grillo charakteryzuje się 

delikatnymi nutami białych, śródziemnomorskich kwiatów i zapachem cytrusów.

Riesling Classic Kendermanns | 75 cl | 99,-
Germany / Qualitatswein Pfalz / Weingut Reh Kendermanns

Zapach świeży i czysty, z aromatami gruszek, cytryn i dotknięciem 
miodu, w smaku wytrawne, z muśnięciem mineralności.

Attitude Sauvignon Blanc | 75 cl | 145,-
France / Vin De Pays Du Val De Loire / Jolivet Pascal

Konkurencja dla naśladowców z południowej półkuli, z nutami 
dojrzałych cytryn, brzoskwiń, liści porzeczek, agrestu i kiwi, 
zdecydowane w smaku, pełne, z zaznaczoną kwasowością.

Chablis Vaudon | 75 cl | 190,-
France / AOC Chablis / Joseph Drouhin 

Łagodne aromaty białych kwiatów, soczystych jabłek,  
w smaku krystaliczne, kredowe, z orzeźwiającym zakończeniem.

Chablis 1-er Cru Montmains | 75 cl | 330,-
France / AOC Chablis 1er Cru Montmains / Joseph Drouhin

Świeże i bezpośrednie, o złożonym zapachu i smaku łączącym cytrusy, 
białe kwiaty, roślinność i mineralność, świetnie wyważone i trwałe.



WINA CZERWONE
Red Wines

Château La Roche Organic Wine | 75 cl | 99,-
France / AOC Bordeaux Suprieur / Les Grands Chais De France

Typowe Bordeaux z dominacja nut śliwki i porzeczki. Na palecie soczysta owocowość 
przeplata się z łagodnymi taninami. Całość harmonijna i trwała w posmaku. 

Trapiche Reserve Malbec | 75 cl | 95,-
Argentina / Mendoza / Trapiche

Intensywnie purpurowe, w zapach uderza mocnym akcentem słodkich 
jeżyn, malin, śliwek, czarnego pieprzu i dymu, w ustach wyczuwalne nuty 
dojrzałych owoców i słodkich przypraw, gładka faktura i miękkie taniny.

Valpolicella Classico Bonacosta | 75 cl | 129,-
Italy / DOC Valpolicella Classico / Masi Agricola

Intensywny zapach dojrzałych wiśni i akcent wanilii w tle, smak świeży, 
subtelny, z migdałowym charakterem z owocowym posmakiem.

 

Carolina Reserva Cabernet Sauvignon | 75 cl | 115,-
Chile / Rapel Valley / Viña Santa Carolina

Głęboka, rubinowo-wiśniowa barwa, w bukiecie dominacja konfitury z czarnej 
porzeczki, wiśni, a w tle mięta, zielona papryka i czekolada, na podniebieniu 

eleganckie, dobrze zbudowane, solidne, z intensywnym zakończeniem.

Columbia Crest Grand Estate Merlot | 75 cl | 139,-
USA / Washington Esatate / Vineyards Columbia Crest

W zapachu dominują nuty konfitur z leśnych owoców i śliwek, białego 
pieprzu, kokosa i wanilii. W ustach jedwabiste i subtelne.



Ventisquero Gran Reserva Syrah | 75 cl | 145,-
Chile / Maipo Valley / Viña Ventisquero

Zachwycająca, niebiesko-czarna barwa, bogate nuty przypraw korzennych, tytoniu, 
czekolady i konfitur z owoców leśnych, skoncentrowany smak i trwałe zakończenie.

Corterosso Primitivo di Manduria Riserva | 75 cl | 159,-
Italy / DOP Puglia / Conte di Campiano

Ciemne, skoncentrowane i dobrze zbudowane. Łagodne, 
o miękkich taninach i śliwkowo-czereśniowym stylu.

Finca Valpiedra Reserva | 75 cl | 290,-
Spain / DOCa Rioja / Finca Valpiedra

W bukiecie bogate aromaty jagód, poziomek, wiśni i czarnych porzeczek,  
wzbogacone niuansami wanilii, tytoniu i kawy,  

w smaku intensywne, mineralne i znakomicie zintegrowane. 



Słodkie | Sweets

Alazani Semi Sweet Semi Sweet | 15 cl | 22,-
Georgia / Kakheti Region / Tbilvino / White

Przyjemnie półsłodkie, o połyskliwym kolorze złota, mocno zaakcentowanych 
nutach suszonych owoców, zwłaszcza kandyzowanych cytrusów. 

Fine Ruby Port Graham’s | 10 cl | 19,-
Portugal / Douro Valley / Graham’s/ Red

W ustach bogate, gładkie, z konfiturami i dojrzałymi czerwonymi 
i czarnymi owocami, z dominującą nutą wiśni.

Graham’s Six Grapes Reserve Port | 10 cl | 25,-
Portugal / Douro Valley / Graham’s / Red

Mięsiste i gładkie, pełne i oszałamiające, słodkie i klasyczne, z dominującymi nutami 
kalifornijskich śliwek, czereśni, konfitur z owoców leśnych oraz przypraw korzennych. 

WINO DOMOWE
House Wine

Santa Carolina Premio | 20 cl. | 15,-
Chile / Viña Santa Carolina / White&Red

 




