NATURALNIE NA MAZURACH

Wina Białe | WHITE WINES
Corvina Massinoti
Private Line by Mariki - Italy
Wino z niewielkiego regionu Custoza mieszczącego się na wschód od jeziora Garda.
Ma głęboki rubinowy kolor. Wyczujemy przede wszystkim aromaty wiśni i pieprzu,
a gdy jest starsze również nuty cynamonu i anyżu.Doskonałe do wszystkich typów
makaronów oraz do mięs, zwłaszcza grillowanych.

75 cl

Wine from the small custos region located east of Lake Garda. It has a deep ruby color. First of all
we will smell the cherries and pepper, and when it is older, also notes of cinnamon and anise.
Perfect for all types pasta and meat, especially grilled.

15 cl

90,18,-

Secolo Pinot Grigio
Pinot Grigio, by Casa Vinicola Botter - Italy
Wino wytrawne o ładnej, jasno - słomkowej barwie i intensywnymi aromatami
brzoskwini, żółtych jabłek, skórek owocowych, z delikatną mieszanką kwiatów.
W smaku orzeźwiające, dobrze zbalansowane, o niskiej kwasowości, z czystym
roślinno - kwiatowym zakończeniem.
Dry wine with a nice, light - straw color and intense aromas of peach, yellow apple, fruit peel, with
a delicate blend of flowers. The taste is refreshing, well-balanced, low acidity, with a clear
Vegetable - flower ending.

75 cl
15 cl

90,18,-

Grand Duc Blanc
Semillon, Sauvignon Blanc, Ugni by Colombard M orin Pere & Fils - France
Wino wytrawne, o pięknym blado złotym kolorze i świeżym bukiecie ujawniającym
ziołowe i kwiatowe aromaty. Na podniebieniu lekkie, orzeźwiające o dobrze
wyważonych taninach i przyjemnym wykończeniu.
Dry wine, with a beautiful pale golden color and fresh bouquet revealing herbal and floral aromas.
On the palate, light, refreshing with well balanced tannins and a nice finish.

75 cl
15 cl

90,18,-

Collegiata Trebbiano d'Abruzzo
100% Trebbiano by Famiglia Castellani -Italy
Lekko słomkowa barwa. W nosie atrakcyjne nuty jabłka i dzikich kwiatów. Wino pełne
z dobrze zaznaczoną kwasowością. W ustach orzeźwiające, świeże i dobrze
zrównoważone.
Light straw color. Attractive notes of apples and wild flowers. Wine full With well-marked acidity.
The mouth is refreshing, fresh and well Balanced.

75 cl
15 cl

90,18,-

Chateau Vartely Sauvignon Blanc
100% Sauvignon Blanc by Chateau Vartely - Moldova
Białe wytrawne wino z zielonkawymi refleksami, wytworzone ze szczepu Sauvignon
Blanc, z regionu PGI Codru. Wino eleganckie, złożone z intensywnych aromatów. W
ustach harmonijne z dobrze zbalansowanymi taninami i długotrwałym finiszem.
White dry wine with greenish reflexes, made from Sauvignon Blanc strain, PGI Codru region.
Elegant wine, composed of intense aromas. In the mouth harmonious with well-balanced tannins
and long-lasting finish.
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75 cl
15 cl

90,18,-

Wina Białe | WHITE WINES
Cantine Paolini
Organic Bio Nero by D'Avola IGT - Italy
Autochtoniczne, bodaj najbardziej znane, sycylijskie grona nero d’Avola pochodzą z
ekologicznej uprawy. Po winobraniu i selekcji przeszły przedłużoną macerację. Dzięki
temu cechuje je świeżość i lekkość. Ma dobrze wyczuwalne aromaty owoców,
pierwszoplanowo wiśnie i śliwki, z delikatnym akcentem goździków. Subtelnie
ściągające, wyważone i rześkie na języku. Pasuje do suchych wędlin i serów.
The autochthonous, perhaps best known, Sicilian grape nero d'Avola come from organic
Crops. After the grape harvest and selection have passed extended Maceration. Thanks to this,
they are characterized by freshness and lightness. It has a good taste of fruit, Primarily cherries
and plums, with a slight touch of cloves. Subtly astringent, Balanced and crisp on language.
Suitable for dry meats and cheeses.

75 cl
15 cl

95,19,-

Banrock Station Chardonnay
Chardonnay, Verdelho by Banrock Station - Australia
Wino posiada aromat słodkiego melona, orzeźwiających cytrusów, brzoskwiń,
z pikantnym, waniliowo - dębowym zakończeniem. Ma barwę jasnosłomkowa
z zielonymi refleksami. W smaku welwetowy, subtelny, zintegrowany z aromatami,
o bardzo dobrej strukturze.
The wine has an aroma of sweet melon, refreshing citrus, peaches, With a spicy, vanilla-oak finish.
It has a light straw color with green reflections. In velvet taste, subtle, integrated with aromas,
Very structured.

100,15 cl 20,75 cl

Quinta da Alorna Branco
Arinto, Fernao Pires, by Quinta Da Alorna - Portugal
Wino wytrawne o klarownej złotej barwie z zielonymi refleksami. Bogactwo
tropikalnych aromatów, z mocno zaznaczonymi nutami dojrzałego ananasa
i kwaskowej cytryny. Harmonijne, dobrze zbalansowane, o przyjemnym,
przeciągającym się, świeżym zakończeniu.
Dry wine with a clear golden color with green highlights. Wealth tropical flavors, with strongly
marked notes of ripe pineapple and sour lemon. Harmonious, well balanced, with a pleasant,
a protracted, open-ended.

100,15 cl 20,-

75 cl

Bouchard Chardonnay
100% Chardonnay, by Bouchard Aîné & Fils - France
Trudno uwierzyć, że to prosty biały burgund. Początkowo ascetyczno cytrusowy nos
otwiera się pięknym dojrzałym bukietem z nutami orzechowymi. W ustach mineralne,
z dobrą strukturą i zrównoważoną kwasowością.
It's hard to believe that this simple white burgundy. Initially ascetic citrus nose opens to a beautiful
mature bouquet with notes of hazelnut. In the mouth, mineral, with good structure and balanced
acidity.

75 cl

110,-

75 cl

120,-

Flagstone Lifestyle Chenin
Wine of Origin by Constellation Europe Limited - RPA
Flagstone to ciekawy kupaż wina z RPA - Chenin Blanc, Viognier oraz Sauvignon Blanc.
W pierwszym uderzeniu dostajemy aromaty melonów, papai, w tle dochodzi skórka
pomarańczowa z cynamonem. Usta są wyraźnie oleiste, kremowe, z nutami słodkich
owoców egzotycznych. Końcówka zaskakująca - bardzo rześka i długa.
Noon Gun is an interesting blend of wines from South Africa - Chenin Blanc, Viognier and
Sauvignon Blanc. In the first strike we get aromas of melon, papaya, in the background there is
orange peel and cinnamon. The mouth is clearly oily, creamy, with notes of sweet exotic fruit. Tip
surprising - very crisp and long.
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Wina Białe | WHITE WINES
Hacienda Zorita Verdejo
100% Verdejo by Hazienda Zorita - Spain
Wino wytrawne o jasnozłotej barwie z błyszczącymi zielonymi refleksami. Wyczuwalne
aromaty owoców cytrusowych i traw, w towarzystwie nut soczystego melona
i niuansów kwiatowych. W smaku rześkie i orzeźwiające z ekspresyjnym finiszem.
Dry wine with a light golden color with brilliant green reflections. Noticeable aromas of citrus fruits
and grasses, accompanied by notes of juicy melon and floral nuances. The taste is crisp and
refreshing with expressive finish.

75 cl

130,-

75 cl

150,-

Srebrna Góra Cuvee
40 Johanniter, 40% Hibernal, 20% Solaris by Srebrna Góra - Poland
Rieslingowa, półwytrawna cytrusowa świeżość przemieszana z nutami brzoskwini i
moreli. Do tego nuty kwiatowe, jabłka, grusze i renklody oraz owoce południowe:
banan, ananas, mango. W ustach obfite, przyjazne i łagodne.
Rieslings, semi-dry citrus freshness mingled with notes of peach and apricot. For this floral notes,
apples, pear and greengage and tropical fruits: banana, pineapple, mango. In the mouth generous,
friendly and gentle.
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Wina Różowe | ROSE WINE
Quinta da Alorna Touriga Nacional
Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon by Quinta Da Alorna Portugal
Wytrawna kompozycja dwóch szczepów: rdzennego Touriga Nacional i klasycznego
Cabernet Sauvignon prezentuje bogactwo kolorów i aromatów. Wino o pięknej
purpurowej sukni z mieniącymi się fioletowymi refleksami.
Seasoned composition of two strains: the core Touriga Nacional and classical Cabernet Sauvignon
presents a wealth of colors and aromas. The wine has a beautiful purple dress with sparkling purple
reflections.

75 cl
15 cl

90,18,-

Wina czerwone | RED WINES
Grand Duc Rouge
Mourvèdre, Syrah, Carignan, Cinsault by Morin Pere & Fils - France
Wino wytrawne, o głębokiej wiśniowej barwie o owocowych aromatach,
w szczególności wiśniowych z delikatną nutą przypraw. W ustach stabilne,
o dobrej owocowości i gładkich taninach z delikatnym akcentem przypraw
na finiszu.

75 cl

Dry wine with a deep cherry color with fruit aromas, In particular cherry with a delicate hint of
spices. The mouth is stable, with good fruitiness and smooth tannins with a slight touch of spice
on the finish.

15 cl

90,18,-

Collegiata Montepulciano d'Abruzzo
100% Montepulciano by Famiglia Castellani - Italy
Głęboka rubinowa barwa z granatowymi refleksami. Intensywne i trwałe aromaty
czerwonych owoców i śliwek. W ustach krągłe, miękkie dobrze wyważoną taniną
i trwałym finiszem.
Deep ruby color with dark blue reflections. Intensive and lasting aromas red fruits and plums.
Round, soft, well balanced tannin and lasting finish.

75 cl
15 cl

90,18,-

Custoza Massinoti
Private Line by Mariki - Italy
Doskonałe, młode, białe wino, eleganckie i orzezwiające. Custoza z regionu
Veneto wyprodukowana została w 40% z Garganega, 20% Trebbiano Toscano, 10%
Tocai Friulano, 20% Cortese oraz 10% Chardonnay-Riesling Italico-Malvasia.
W bukiecie wyraznie wyczuwalne są aromaty owoców cytrusowych, jabłek, kwiatów
polnych, lekka mineralność w tle. W smaku rześkie, soczyste i przyjemnie owocowe,
lekko pikantne i dobrze zbalansowane. Dobrze komponuje się z zimnymi przekąskami,
sałatami, rybami i owocami morza, risotto i makaronami z białymi sosami! Idealne w
ciepłe wieczory i upalne dni również do grillowanych warzyw, ryb i białych mięs!
Excellent, young, white wine, elegant and refreshing. Custoza of the region
Veneto was produced in 40% Garganega, 20% Trebbiano Toscano, 10% Tocai Friulano, 20% Cortese
and 10% Chardonnay-Riesling Italico-Malvasia. The aroma of citrus fruits, apples, field flowers,
light mineral background is clearly noticeable in the bouquet.
The taste is crisp, juicy and pleasingly fruity, slightly spicy and well balanced. Mix well with cold
snacks, salads, fish and seafood, risotto and pasta with white sauces! Ideal for warm evenings and
hot days also for grilled vegetables, fish and white meats!
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75 cl
15 cl

90,18,-

Wina czerwone | RED WINES
Cantine Paolini
Cantine Paolini by Organic Bio Grillo IGT - Italy
Grillo ( w przetłumaczeniu na język Polski '' konik polny '' Grona teko wina pochodzą z
ekologicznej uprawy. Jest to przyjemne wino, idealne do długiego i spokojnego picia.
Pozostające w pamięci. Barwa słomkowa żółta z przebłyskami zieleni. Na nosie
aromaty ziołowe przywołujące na myśl Śródziemnomorskie przyprawy. Jest to
szczególne dla tej odmiany.
Grillo (translated into Polish '' grasshopper '') The bunch of teak wines come from organic farming.
The thought of Mediterranean spices Special for this variety.

75 cl
15 cl

95,19,-

Primitivo Masseria
100% Primitivo by Famiglia Castellani - Italy
Wino wytrawne o głębokiej atramentowej, czerwono-rubinowej barwie. Intensywne
i trwałe aromaty smoły, lukrecji i czerwonych jagód. W ustach pełne i przyjemnie
ciepłe z mocną, dobrze zaznaczoną taniną.
Dry wine with a deep ink, red-ruby color. Intensive and persistent aromas of tar, licorice and red
berries. In the mouth full and pleasantly warm with a strong, well-marked tannin.

110,15 cl 22,-

75 cl

Bouchard Pinot Noir
100% Pinot Noir by Bouchard Aîné & Fils - France
Lekkie wino wytrawne o połyskliwej, wiśniowej barwie i przyjemnych aromatach
czerwonych owoców, wiśni, truskawek oraz malin, z delikatnym dotykiem limonki i
mięty w tle. W smaku świeże, harmonijne i zrównoważone, z dużą ilością owoców i
delikatną nutą drewna. Dobra trwałość.
Light dry wine with a glossy, cherry color and pleasant aromas of red fruits, cherries, strawberries
and raspberries, with a delicate touch of lime and mint in the background. The taste is fresh,
harmonious and balanced, with plenty of fruit and a hint of wood. Good durability.

115,15 cl 23,-

75 cl

Siglo de oro Carmenere Reserva
Carmenere by Santa Helena - Chile
Wino wytrawne o rubinowej barwie i intensywnych aromatach śliwek oraz jagód
z subtelnym akcentem przypraw. W smaku harmonijne, gładkie, o dobrej strukturze
i wyraźnej owocowości oraz przyjemnych taninach w trwałym finale.
Dry wine with a ruby color and intense aromas of plums and berries with a subtle touch of spice.
The taste is smooth, smooth, with good structure and express fruity and pleasant tannins in a
persistent finale.

120,15 cl 22,-

75 cl

Chianti Ruffino
D.O.C.G. Chianti Classico by Ruffino - Italy
Chianti Ruffino jest rozpoznawane przez miłośników wina na całym świecie jako
ambasador Toskanii. Wino wytrawne, o błyszczącej, rubinowo-czerwonej sukni i
złożonych aromatach fiołków, owoców wiśni, śliwek, truskawek oraz czerwonej
papryki i tytoniu.
Chianti Ruffino is recognized by wine lovers around the world as Ambassador Tuscany. Dry wine,
with a shiny, ruby-red dress and complex aromas of violets, cherries, plums, strawberries and red
peppers and tobacco.
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75 cl

130,-

Wina czerwone | RED WINES
Hacienda Zorita Criado en Barrica
100% Tempranillo by Hazienda Zorita - Spain
Wino wytrawne o bordowej barwie z jaśniejszymi refleksami. W smaku
intensywne aromaty czerwonych owoców i nutą przypraw na finiszu. W smaku
delikatne, z miękkimi dojrzałymi taninami.
Dry wine with a crimson color with lighter hues. The taste intense aromas of red fruit and a hint of
spice on the finish. The taste delicate, with soft ripe tannins.

75 cl

130,-

75 cl

140,-

75 cl

170,-

Flagstone Cabernet – Pinotage
Sauvignon Blanc by Flagstone - RPA
Powabne zielone figi w połączeniu z cytrusowymi nutami, które pozostawiają
piękny, trwały posmak z gładkim zakończeniem.
Alluring green figs combined with citrus notes which leave beautiful, aftertaste with a smooth
finish.

Srebrna Góra Regent
Regent by Srebrna Góra - Poland
Wino wytrawne czerwone w pierwszym nosie wyczuwalne maliny, czerwona
porzeczka i czereśnia. Potem zaczynają przeważać czarne jagody, jeżyny oraz
wiśnia i nieco śliwki. W tle ściółka leśna i lekki kompot z suszu. W ustach dobrze
zbudowane, wyraziste, z dobrze zarysowanymi ale nienachalnymi taninami.
Dry wine red nose in the first palpable raspberry, red currant and cherry. Then they begin to
outweigh blueberries, blackberries and cherry and a little plum. In the background forest floor and
light compote of dried. In the mouth well built, expressive, with well outlined but nienachalnymi
tannins.
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Wina Musujące | SPARKLING WINES
Charles de Beacour
Muscat by Compagnie Francaise des Grands Vins - France
Delikatny, aksamitny z przyjemnym, owocowym finiszem oraz długotrwałym
musowaniu drobnymi bąbelkami.
Delicate, velvety with a pleasant, fruity finish and long-lasting effervescence tiny bubbles.

75 cl
15 cl

70,14,-

Prosecco da Luca
D.O.C. Prosecco by Accolade Wines - Italy
Wino musujące o jasno-słomkowej barwie z zielonymi refleksami i musowaniem
drobnymi bąbelkami. W nosie wyczuwalne czerwone jabłka wraz z ciekawym
aromatem sorbetu cytrynowego z lekko pikantną nutą nasion kopru.
Sparkling wine with a light straw color with green hues and effervescence tiny bubbles. In the nose
felt red apples with interesting flavors lemon sorbet with a slightly spicy hint of fennel seed.

110,15 cl 22,-

75 cl

Pere Ventura Semi Seco
35% Xarel.lo, 35% Macabeo, 30% Parellada by Pere Ventura - Spain
Wino musujące, półwytrawne, o lśniącej, zielono - żółtej barwie i intensywnych
aromatach owoców cytrusowych, zielonego jabłka z nutami kwiatowymi.
W smaku łagodne, z delikatną kwasowością, dobrze zrównoważone, i przyjemną
perlistością.
Sparkling wine, semi-dry, shiny, green-yellow and intense aromas of citrus fruits, green apples with
floral notes. Taste mild, with delicate acidity, well-balanced, and pleasing vivacity.

75 cl

110,-

Wina Deserowe | DESSERT WINE
Alorna Abafado
Fernao Pires by Quinta Da Alorna - Portugal
Słodkie, wzmacniane wino pochodzące z charakterystycznego endemicznego szczepu
Fernao Pires. Piękna barwa w kolorze starego złota. Wino aromatyczne z ciekawymi
nutami dojrzałych egzotycznych owoców, w szczególności fig. W smaku wyczuwalne
prażone migdały oraz miodowa słodycz z pikantnym akcentem na finiszu.
Sweet, fortified wine from the characteristic endemic strain Fernao Pires. Beautiful color in the
color of old gold. Aromatic wine with interesting notes of ripe exotic fruits, especially figs. The taste
is palpable roasted almonds and honey sweetness with a spicy touch to the finish.
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150,15 cl 30,-

75 cl

Wino Domu | WINE HOUSE
Chateau Vartely Traminer
100% Traminer by Chateau Vartely - Moldova
Białe wytrawne wino z zielonkawymi refleksami, wytworzone ze szczepu Traminer, z
regionu PGI Codru. Na podniebieniu wyczuwalny aromat płatków róży, w smaku
delikatne o umiarkowanej kwasowości. Wszystkie te połączenia sprawiają, że wino
jest niezwykle wyjątkowe.
Dry white wine with greenish hues, produced from a strain of Traminer, the region PGI Codru. On
the palate perceptible aroma of rose petals, delicate taste with moderate acidity. All these
connections make the wine is extremely unique.

75 cl
15 cl

70,14,-

Chateau Vartely Cabernet Sauvignon
100% Cabernet Sauvignon by Chateau Vartely - Moldova
Czerwone wytrawne wino, wytworzone ze szczepu Cabernet Sauvignon, z regionu PGI
Valul lui Traian. Wino posiada idealne połączenie koloru i aromatu. W ustach wyraziste
i harmonijne, zdominowane przez świeże, prawie chrupiące taniny.

75 cl

Dry red wine made from Cabernet Sauvignon, the region PGI Valul lui Traian. The wine has a perfect
combination of color and aroma. In the mouth, expressive and harmonious, dominated by fresh,
almost crunchy tannins.

15 cl

NATURALNIE NA MAZURACH

70,14,-
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