
WINA BIAŁE  

            89zł 

MARLBOROUGH BAY     BIAŁE WYTRAWNE  
2014, SZCZEP: SAUVIGNON BLANC, Nowa Zelandia   Pasuje do owoców morza, ryb lub jako aperitif. 
 
Wino Sauvignon Blanc wytrawne pochodzące z owoców winorośli uprawianych w dolinie Wairau w regionie Marlborough – 
nowozelandzkiej ojczyźnie wybitnych win białych sauvignon. Ekspresyjne wino o uderzającym aromacie agrestu. 
Doskonale wyważone w ustach: orzeźwia wzorową kwasowością i koi łagodnym wypełnieniem dojrzałego owocu.  
W końcówce krzemienna, świeża goryczka. Fermentacja zachodzi w niskiej temperaturze, aby zachować owocowy 
charakter wina. Efekt to jasna barwa i intensywne zapachy owoców.  

 

            89zł 
VIÑA ESMERALDA (CATALUNYA TORRES)   BIAŁE WYTRAWNE  
2016, SZCZEP: GEWURZTRAMINER + MUSCAT, Hiszpania Pasuje do owoców morza, ryb i białego mięsa. 
 
Vina Esmeralda to wino wytrawne, pochodzące z regionu Hiszpanii – Katalonii. Katalonia to bardzo niezależny region, 
mający swoje własne tradycje w produkcji win. Katalońskie białe wina odznaczają się szczególnie świeżym 
i orzeźwiającym bukietem owocowym. Posiada delikatny smak z wyraźną nutą brzoskwini, dojrzałych bananów, 
egzotycznych owoców, róży i jaśminu. Ma świeży bukiet aromatyczny, przypominający łąkę pełną kwiatów. 
Wino bardzo lekkie. Lekko słodkie z posmakiem zielonych jabłek.   
 

            99zł 
GEWÜRZTRAMINER  A.ZIRNHELT    BIAŁE PÓŁWYTRAWNE  
2015, SZCZEP: GEWURZTRAMINER, Alzacja, Francja    Pasuje do sera, łososia, deserów lub jako aperitif. 
 
Wino Gewurztraminer półwytrawne pochodzące z francuskiego miasta Elsass w Alzacji. To bardzo delikatne wino 
o owocowo-kwiatowym bukiecie z wyczuwalną subtelną słodyczą, dzięki aromatom pochodzącym z owoców liczi 
i domieszki róży oraz innych kwiatów. Jest to pełne, bogate, idealnie zbalansowane wino bez nawet odrobiny goryczy.  
Głęboki złoty kolor został osiągnięty dzięki eliksirowi ze skórki pomarańczy, miodu i różnego rodzaju przypraw. 

 

     20zł             89zł   

ZIBIBBO LIQUOROSO (TERRE DI ZAGARA)  BIAŁE SŁODKIE  

2016, SZCZEP: MUSCAT, Sycylia, Włochy   Pasuje do ciast i deserów. 
 
Zibibbo Liquoroso to wino z aromatycznego szczepu Zibibbo, czyli Muscata aleksandryjskiego, który nazywany jest 
tak specyficznie wyłącznie na Sycylii. Zibbibo posiada złocisto-żółty kolor i intensywny, trwały smak, z nutą moreli. 
Wino harmonijne, owocowe. 

 

            99zł 

MOSCATO D`ASTI (ALTE ROCCHE BIANCHE)  BIAŁE PÓŁSŁODKIE/SŁODKIE 
2016, SZCZEP: MUSCAT, Piemont, Włochy   Pasuje do ciast, deserów, owoców i słodkich dań. 
 
Moscato D’Asti to lekko musujące wino gronowe, o słodkim smaku z nutą przejrzałych owoców o słomkowo-żółtym 
kolorze. Wyczuwalna słodycz miodu i przejrzałej cytryny.  

  
   
         

 



WINA CZERWONE 

            89zł 

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO RISERVA   CZERWONE WYTRAWNE 
TOR DEL COLLE 
SZCZEP: MONTEPULCIANO, Abruzja, Włochy   Pasuje do makaronów, czerwonego mięsa, serów. 
 
Znakomite wino włoskie o rubinowo-czerwonym kolorze, dojrzewało przez 15 miesięcy w dębowych beczkach by wydobyć 
charakterystyczny i długotrwały bukiet nutami suszonych owoców i kwiatów. Wino o krągłym smaku. Jedno z najbardziej 
sławnych włoskich win. 
 

               99zł 

ALFREDO PRIMITIVO PUGLIA    CZERWONE WYTRAWNE  
SZCZEP: PRIMITIVO, Puglia, Włochy   Pasuje do makaronów, czerwonego mięsa, serów. 
 
Włoskie wino wytwarzane poprzez „DOPPIO PASSO” co oznacza „podwójną fermentację”. Bardzo interesująca struktura 
uzyskana dzięki dobremu zbalansowaniu delikatnych tanin i kwasowości. Wino idealne zarówno dla koneserów, jak i dla 
osób szukających swojego smaku wina.  

 

 

WINA RÓŻOWE (ROSÉ) 

                  89zł 

LA SASTRERIA GARNACHA ROSÉ   WYTRAWNE  
SZCZEP: GARNACHA      Pasuje do ryb, ryżu oraz grzybów. 
Aragonia, Hiszpania    
 
Rosé z winogron Garnacha przygotowane przez winnicę La Sastrería Garnacha. Jasny kolor truskawki. Zapach składa się 
z intensywnych aromatów czerwonych kwiatów i nuty karmelu. W ustach wino jest pełne, owocowe i dobrze zbalansowane. 
Długie wykończenie zdominowane przez aromatyczne czerwone owoce. 

WINA MUSUJĄCE  

           89zł 

FAGOSO    BLUE / GOLD  
HISZPANIA    Pasuje do deserów, ryb i owoców morza. 
    
 
Fogoso Blue to musujący koktajl, charakteryzuje się lekko kwaśnym, a następnie słodkim smakiem. 
Jego zapach przeplata w sobie aromaty różnych owoców cytrusowych. Posiada piękny niebiesko-
perłowy kolor, który uzyskuje się wstrząsając butelką. Zapytaj o prezentację kelnera.  

Fogoso Gold to musujący koktajl o wyjątkowo lśniącej szacie. W zapachu przyjemnie owocowe. 
Na ustach dominuje słodki owoc. Wino idealne do toastów w miłym towarzystwie. Jego zapach przeplata 
w sobie aromaty białych kwiatów oraz cytrusów. Posiada piękny złocisto-perłowy kolor, który uzyskuje 
się wstrząsając butelką. Zapytaj o prezentację kelnera.  

 
 

 



WINA MUSUJĄCE     89zł  

 
 
MARTINI ASTI    SŁODKIE WINO MUSUJĄCE      
ASTI, WŁOCHY     Pasuje do deserów, lodów i owoców lub jako aperitif. 
    
Znana marka na całym świecie przedstawia wino musujące o doborowym składzie, aby cieszyć najdelikatniejsze 
podniebienia. Wytwarzane z jednego z najstarszych gatunków winogron- Moscato Bianco, które uprawiane są na wybrzeżu 
Morza Śródziemnego. Martini Asti to symbol włoskiej elegancji i dobrego stylu. Powstało w sercu Asti - regionie Santo 
Stefano Belbo. Charakteryzuje się wyczuwalną nutą kwiatu akacji i pomarańczy przełamaną delikatnym aromatem lipy. 
 

WINA DOMOWE 

 

            59zł 

                            

               15zł 

 

 

BODEGA CORTES     
2016, HISZPANIA    . 
    
CZERWONE PÓŁWYTRAWNE 
Hiszpańskie wino gronowe czerwone, półwytrawne. Przyjemne dla podniebienia dzięki aromatowi owoców leśnych, 
doskonałe do serów, dań mięsnych i wędlin. W smaku czuć głębokie nuty owocowe oraz lekko taninowy finisz. 
CZERWONE PÓŁSŁODKIE 
Doskonałe, bardzo spokojne wino o przyjemnym aromacie wiśni oraz porzeczek. Czerwone półsłodkie stołowe wino 
delikatne w smaku o ciemnoczerwonej barwie. W ustach subtelne, z lekko zauważalną nutą słodyczy.  
Doskonałe do deserów, lekkich dań mięsnych i wędlin.  
BIAŁE PÓŁSŁODKIE 
Białe półsłodkie stołowe wino, delikatne w smaku o słomkowej barwie. Złożony owocowy bukiet smakowo-aromatyczny 
całkowicie wydobyć można tylko w odpowiedniej temperaturze. Doskonałe na różne okazje. Wino to jest bardzo rześkie 
i orzeźwiające w upalne dni. Doskonałe do deserów, sałatek owocowych oraz jako aperitif.  
BIAŁE PÓŁWYTRAWNE 
Półwytrawne wino o lekkim, orzeźwiającym aromacie. Wytwarzane ze starannie wyselekcjonowanych winogron. Doskonałe 
do białych mięs, ryb, owoców morza, makaronów i sałatek. 

 

WINO BECZKOWE  

LOS PAGOS                      BECZKA 3L – 159zł                          15zł 
CHILE       
        
LOS PAGOS CABERNET SAUVIGNON (CZERWONE) 
W smaku pełne wigoru, elegancji I harmonii z lekko zaznaczoną obecnością taniny.              
 
LOS PAGOS CHARDONNAY (BIAŁE)  
Orzeźwiające wino z przyjemnymi akcentami cytrusów, jabłka i gruszki.           


