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SZAMPANY I WINA MUSUJĄCE
champagne and sparkling wines
Jean de la Fontaine Vintage Brut
A.C. Champagne by Baron Albert

75cl

219,-

To eleganckie, dobrze wyważone i mistrzowsko skomponowane wino. Kolor jasnozłoty, dyskretne bąbelki. Idealna równowaga słodyczy i kwasowości. Wino chrupkie
i orzeźwiające. Łączy w sobie nuty palonych migdałów z odrobiną wosku pszczelego.
Idealne do pasztetu z gęsich wątróbek a także jako aperitif.

Ponte Prosecco Treviso
D.O.C. Prosecco Treviso, Włochy

75cl

69,-

Ponte Spumante - wino to nosi nazwę odmiany winogron Glera, która uprawiana
jest w okręgach Valdobbiadene i Conegliano w regionie Veneto. Prosecco ma jasnosłomkowy kolor, jabłkową nutę, jest bardzo aromatyczne, świeże i rześkie. Wino to
pobudza zmysły słodyczą i akcentami białych kwiatów. W smaku pełne i wytrawne,
przyjemnie drażni świeżością owoców i milionów bąbelków. jest idealnym aperitifem,
doskonale pasuje do szerokiej gamy potraw.

Graham’s LBV Port
Portugalia

WINA DOMU
house wines
Nos Racines Sauvignon Blanc
Vin de Pays d’Oc, Francja

75cl

120ml

55,9,-

Błyszcząca. Jasnożółta barwa ze złotymi refleksami. Dominują aromaty trawy
cytrynowej i kwiatów. Bardzo eleganckie, ciepłe i bogate. Idealne do owoców morza,
ryb, drobiu, potraw kuchni orientalnej.

Bodega Cortes
Hiszpania

75cl

120ml

45,8,-

Półwytrawne, stołowe wino o 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.

Nos Racines Merlot
Vin de Pays d’Oc. Francja

75cl

120ml

55,9,-

Intensywny kolor, wyczuwalne nuty dojrzałych czerwonych owoców, śliwki. Dobrze
zrównoważone w smaku, łagodne i przyjemne w odbiorze. Podawać do czerwonych
mięs, dań z grilla, makaronów, pizzy i wątróbki.

Bodega Cortes
Hiszpania

WINO SŁODKIE
sweet wine

75cl

120ml

45,8,-

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.

75cl

100ml

129,19,-

Zwykłe porto spędza tylko dwa lata w beczkach a następnie dojrzewa w butelkach,
podczas gdy LBV dojrzewa wyłącznie w beczkach i potem jest butelkowane w wieku
4-6 lat. W momencie butelkowania wino jest całkowicie dojrzałe i gotowe do picia
bez potrzeby dekantacji. Znaczna część osadu pozostaje w beczkach. LBV ma głęboko
owocowy smak i niezwykłą delikatność uzyskaną podczas dojrzewania.

WINA BIAŁE
white wines
Kendermanns Gewurztraminer
Q.m.P. Mosel Saar Ruwer, Niemcy

75cl

69,-

Bardzo żywe, świeże wino, ekspresyjne w stylu. Dominują aromaty owoców liczi
i płatków róż. Jest to nowatorskie wino. Pasuje do potraw kuchni orientalnej, krewetek
doprawionych kolendrą i trawą cytrusową.

Mountain View Chenin Blanc
Stellenbosch-Western Cape, RPA

75cl

69,-

Żółto-zielonkawa barwa, intensywnie cytrusowe, z ciepłymi niuansami ananasa
i banana.W smaku bardzo odświeżające i trwałe. Pasuje jako aperitif, do dań z ryb,
sałat, owoców morza i miękkich serów. Wytrawne, świeże wino na każdą porę roku.

Extravaganza White
Mendoza, Argentyna

75cl

75cl

75cl

75,-

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

Varvaglione V2 Malvasia
I.G.P. Malvasia del Salento, Hiszpania

75cl

79,-

Wino ze szczepu Shiraz, które spędziło 4 miesiące w beczce.Intensywnie owocowe
aromaty czarnej porzeczki i ciemnych wisni plis dyskretna nuta cynamonu i goździków.
Aksamitne,delikatne, średneij budowy o wyważonej kwasowości, miękkich taninach
i subtelnej nucie dębiny.

Tormaresca “Neprica”
I.G.P. Puglia, Włochy

75cl

94,-

Tormaresca Neprica powstaje głównie ze szczepu Nagroamaro, ale w kupażu znajduje
się także Cabernet Sauvignon i Primitivo. To włoskie wino z Puglii, fermentowane
jest w kadziach z nierdzewnej stali szlachetnej, w kontrolowanej temperaturze,
dzięki czemu uzyskuje czystą, rubinową barwę, a bukiet jest czysty, z dominującymi
czerwonymi owocami i przyprawami. Smak z delikatnym garbnikiem, dużo
świeżości. Śmiało można serwować do past z sosami pomidorowymi, wędlin
i cięższych przekąsek.

Ken Forrester Petite Pinotage
Stellenbosch, RPA

75cl

99,-

Klasyczny dla odmiany aromat śliwek,wiśni,morwy i przypraw dopełnia akcent
wędzonki i dymu. Soczysta i skoncentrowana owocowość plus umiarkowana ilość
miękkich tanin czyni z tego wina atrakcyjną propozycję dla wszystkich miłośników
Pinotage.Pasuje do wędlin, żeberek, jagnięciny, twardych żółtych serów, hamburgerów
oraz pieczonych i duszonych czerwonych mięs.

79,-

Wino pochodzi z gron wyselekcjonowanych z kilku winnic Południowej Australii.
Chardonnay o świeżym smaku cytrusów, brzoskwiń i nektarynek z wyraźnym nutami
mineralnymi. Aromatyczny bukiet melona i brzoskwini. Użycie francuskiego dębu
dodało winu głębi. Długi finisz. Doskonałe do owoców morza i ryb

Yeya Moscatel / Chardonnay
D.O.P. Jumilla, Hiszpania

75cl

79,-

Wino ze szczepu Torontes 65% i Chardonnay 35%.Częściowo starzone w dębowej
beczce. Świeży i owocowy aromat owoców tropikalnych i cytrusów. W ustach
wyraziste i intensywne z lekko pikantna nutą na finiszu. Piękne połączenie do past
i dań z drobiu.

Wolf Blass Eaglehawk Chardonnay
South Eastern Australia

Wolf Blass Eaglkehawk Shiraz
South Eastern Australia

79,-

Dobrej klasy białe wino z dobrej apelacji o słomkowo-żółtej barwie z bardzo
aromatycznym bukietem pełnym słodkich winogron, wanilii i kwiatu pomarańczy.
W smaku bardzo lekkie, przyjemne, owocowe. Idealne do sałatek i jako aperitif.

Joseph Drouhin Givry
A.O.C. Givry Joseph Drouhin, Francja

75cl

149,-

Dobrej klasy czerwone wino o nutach porzeczek, malin i agrestu. Finezyjne
i zrównoważone wino na podniebieniu. Wino leżakuje 12 miesięcy w dębowej beczce
gdzie nabiera ciała. Doskonałe do potraw z czerwonym mięsem, past z mięsnym
farszem, wędlin i smażonych tłustych ryb. Szczep Pinot Noir z którego zrobiono to
wino jest bardzo przyjemny w zapachu o intensywnym aromacie dojrzałej wiśni.

Grandarella Appassimento
D.O.C. Veneto Masi, Włochy

75cl

189,-

Wino złożone w 75% z odmiany refosco, 25% carmenere i corvina. Produkowane
z podsuszanych przez około dwa miesiące winogron, które zostały delikatnie wyciśnięte
i poddane 40-dniowej fermentacji w kontrolowanej temperaturze. Proces zakończył
się w 30-40 hl kadziach, a wino następnie umieszczono na dwa lata w 600-litrowych
beczkach dębowych. Grandarella ma głęboki, rubinowy kolor, a bukiet zawiera akcent
aromatycznych ziół, tytoniu, likworu, przypraw i smażonych wiśni. Jest bardzo długie
z wyraźnym smakiem gorzkich wiśni. Idealne do czerwonych mięs i ostrych serów.

WINA CZERWONE
red wines
Kaltern Pinot Grigio
D.O.C. Alto Adige, Włochy

75cl

99,-

Melodias Malbec
Mendoza Bodegas Trapiche, Argentyna

75cl

64,-

W aromacie wyczuwalne nuty pieprzu,w tle pojawia się akcent gruszek, słodkich
jabłek i jaśminu. Wino doskonałe jako aperitif, pasuje do ryb morskich, przekąsek
warzywnych, sałat, pizzy, past, białego mięsa i owoców morza. Jasnożółty kolor,
subtelny bukiet świeżych owoców oraz białych kwiatów. Wina pochodzące z winnic
należących do Kaltern były dostarczane na dwór cesarski w Wiedniu.

Malbec to typowa dla regionu Mendoza odmiana winogron w Argentynie, która
daje wina o pięknym, ciemnofioletowym kolorze z granatowymi przebłyskami,
o intensywnym aromacie śliwki i wiśni z eleganckim, przydymionym, lekko
czekoladowo-waniliowym posmaku.

Sileni Sauvignon Blanc
Marlborough, Nowa Zelandia

Tereni Frapato
I.G.T. Terre Siciliane, Włochy

75cl

99,-

Wino o słomkowym kolorze, aromatach agrestu, liści czarnej porzeczki, figi, mango,
liści pomidorów z dotykiem skoszonej trawy. W smaku idealnie zrównoważona
słodycz z delikatną kwasowością. Wino o intensywnej owocowej palecie. Podawać,
jako aperitif, do szparagów, ostryg, letnich sałat. Szczep Sauvignon Blanc,
z którego pochodzi wino jest najlepiej rozpoznawalnym i aromatycznym szczepem
Nowej Zelandii.

Turnau Solaris
Baniewice, Polska

75cl

105,-

Solaris to nazwa szczepu winogron dostosowanych do chłodnego klimatu, grona
tych winorośli chwytają każdy promień słońca by stworzyć pełną strukturę
smaku i nietuzinkowe nuty zapachowe. To białe wino z polskiej winnicy Turnau
ma jasny słomkowy kolor ze srebrzystymi refleksami, w nosie delikatne słodkie
aromaty bananów, gruszek, brzoskwini oraz miodu. W ustach wino jest delikatnie
wytrawne, dobrze zbudowane, oleiste, z dobrym balansem między owocem
a kwasowością. Wino to doskonale sprawdzi się jako aperitif czy też w połączeniu
z delikatnymi potrawami.

Chablis Vaudon
75cl
A.C. Chablis Joseph Drouhin Recolte du Domaine, Francja

139,-

Jasnożółty kolor, przechodzący z wiekiem w złoty, subtelny bukiet świeżych owoców
oraz białych kwiatów. Zdecydowanie wytrawne, orzeźwiające i żywe Chardonnay,
delikatnie metaliczne, oddające typowy charakter wapiennego podłoża regionu
Chablis. Doskonałe do ryb, owoców morza, ostryg, drobiu i cielęciny.

75cl

69,-

Wino ma owocowe akcenty truskawek, czereśni i granatu, uzupełnione kwiatową nutą
fiołków. Na palecie lekkie, soczyste, silnie owocowe z małą ilością tanin. Pasuje do
łososia, tuńczyka i miecznika a także do past w sosach pomidorowych.

Yelcho Especial Reserva Carmenere
Maipo Valley, Chile

75 cl

74,-

Wino wytrawne o głębokim kolorze czerwonych wiśni. W nosie wyczuwalne czarne
i czerwone aromaty owoców, takich jak jagody, jeżyny, czarna porzeczka, truskawka
i wiśnie, przemieszanych z nutami czekolady i wanilii. Wino szczepu Carmenere
w poważnym wydaniu, dobrze wyważone z gładkimi taninami i z długim finiszem,
w którym ponownie wyczuwamy nuty owoców i wanilii. Wino z Chile, które przez
10 miesięcy dojrzewało we francuskich dębowych beczkach i dodatkowo, przed
wypuszczeniem na rynek, spędziło pół roku w piwnicy producenta

Varvaglione Primitivo
I.G.T. Primitivo del Salento, Włochy

75cl

79,-

Primitivo jest czerwonym szczepem, od którego pochodzi odmiana zinfandel - od
wieków uprawiana w regionie Apulii, znajdując tu idealne warunki do rozwoju.
Winogrona pochodzą z winnicy w południowej części tej prowincji, z okolic Salento,
a ich jakość jest bardzo wysoka dzięki obniżonej wydajności do 40 hektolitrów
z jednego hektara. Wino ma aromaty czerwonych owoców i delikatny aromat kawy.

