
KARTA WIN



Wino domu

Wino bezalkoholowe

Champagne

12 zł / 60 zł

Barwa: czerwone / białe

Barrels & Drums 20 zł / 100 zł

Wino powstało w procesie standardowego procesu
winifikacji, a następnie alkohol powstały w trakcie
fermentacji jest usuwany podczas destylacji
próżniowej. Wino z nutą czerwonych owoców i ziół.
Niewielkie chropowatości dają winu piękną
długość i dobry smak

Kraj: Niemcy Rodzaj: wytrawne

Szczep:  Merlot

Barwa:  czerwone

Barrels & Drums 20 zł / 100 zł

Wino powstało w procesie standardowego procesu
winifikacji, a następnie alkohol powstały w procesie
fermentacji jest usuwany podczas destylacji
próżniowej. Wino posiada świeży smak owoców
tropikalnych i cytrusów, zapewniając dość długi i
orzeźwiający finisz

Kraj: Niemcy Rodzaj: wytrawne

Szczep:  Chardonnay

Barwa:  białe

Champagne Delavenne

Bardzo złożony i głęboki zapach: dojrzałe owoce,
maślana bułeczka,ciasto morelowe a równocześnie
intensywne aromaty kwiatowe tworzą fantastyczną
kompozycję

Kraj: Francja

300 zł

Rodzaj: wytrawne Barwa:  białe

Szczep:  Pinot Noir, Chardonnay

Moet & Chandon

Jego złoto- żółty kolor z subtelnymi zielonkawymi
refleksami idealnie komponuje się z aromatycznym
bukietem zielonego jabłka, owoców cytrusowych
oraz orzechów nerkowca. 
Smak przepełnia owocowa świeżość z nutami
jabłka, gruszek i cytrusów, która dojrzewając
odkrywa wspaniały aromat pieczonych bułeczek
francuskich oraz orzechów laskowych

Kraj:  Francja

 490 zł

Rodzaj:  wytrawne Barwa:  białe

Szczep:  Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier

Oveja

Wino, które przyciąga nas swoją sympatyczną
etykietą. Łączy w sobie nowoczesne podejście
z solidną hiszpańską tradycją. Świetna alternatywa
dla osób szukających ciekawych win

Kraj: Hiszpania Rodzaj: wytrawne

Szczep:  Moscatel / Malbec

Moet & Chandon
Dom Perignon
Vintage Brut 2012

Dom Pérignon to szampan typu vintage, czyli
jednego, wyjątkowo udanego zbioru. 
Na podniebieniu dominuje majestatyczny owoc:
dojrzały, głęboki i mięsisty. Bogactwo i pewną
zmysłowość dopełnia silne wrażenie spójności.
Moc wina jest tutaj wyjątkowo powściągliwa.
Różnorodne doznania - jedwabiste, soczyste,
słone i gorzkie - zbiegają się i trwają W nosie
wyczuwalne są nuty guawy oraz pikantnej skórki
zielonego grejpfruta subtelnie połączone z
owocami pestkowymi: nektarynką I białą
brzoskwinią. Całość dopełnia wanilia drzewna i
ciepła, lekko prażona brioszka 

Kraj:  Francja

 1700 zł

Rodzaj:  wytrawne Barwa:  białe

Szczep:  Pinot Noir



Szczep:  Cabernet, Gamay

Wino o zapachu prażonych migdałów i wanilii, 
o smaku owocowym i krótkim finiszu

Wina czerwone

Czerwone, wytrawne wino z portugalskiej doliny
Douro, wykonane jako blend trzech lokalnych
szczepów. Wino jest intensywne, posiada bardzo
solidną budowę, a przy tym soczystość
 i owocowość

Szczep:  Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz

Wino Musujące

Wino Musujące
bezalkoholowe

Kraj: Hiszpania

Principe de viana 26 zł / 130 zł

Rodzaj: wytrawne Barwa: czerwone

Szczep:  Tempranillo, Cabernet, Sauvignon, Merlot

Wiśniowo - rubinowy kolor z fioletowymi
refleksami. Zapach dojrzałych leśnych owoców
oraz rodzynek

Kraj: Francja

Tarani Ragou 23 zł / 115 zł

Rodzaj: półwytrawne Barwa:  czerwone

Kraj: Hiszpania

Rioja Vega Crianza 105 zł

Rodzaj: wytrawne Barwa:  czerwone

Szczep:  Tempranillo, Garnacha, Mazuelo

Aromat świeżych czarnych owoców z nutą
cynamonu. Smak jedwabisty, przyjemny i
otaczający podniebienie

Quinta do Convento
Kraj: Portugalia

98 zł

Rodzaj: wytrawne Barwa: czerwone

Les Granitiers Ragou

Wyczuwalny aromat czerwonych i leśnych owoców,
aksamitne taniny, słabo wyczuwalne nuty pieprzu.
Najlepsze do dań z wieprzowiny, drobiu oraz
makaronów.

Kraj: Francja Rodzaj: półwytrawne Barwa: czerwone

Szczep:  Duras, Merlot, Syrah, Fer Servadou

Les Granitiers Blanc

Wyczuwalny aromat trawy, owoców cytrusowych,
kwiatów. Idealnie komponuje się z sałatkami,
owocami morza oraz daniami z ryb

Kraj: Francja Rodzaj: półwytrawne Barwa: białe

Szczep:  Mauzac, Sauvignon

Prosecco san
 Osvaldo

Delikatnie wytrawne, białe wino musujące z okolic
Wenecji. Świeże aromatyczne, owocowo-kwiatowe
z wyczuwalnymi nutami jabłek i cytrusów

Kraj: Włochy

12 zł* / 85 zł

Rodzaj: wytrawne

Szczep:  Glera

*kieliszek 100 ml

Barwa:  białe

Barrels & Drums 120 zł

Przyjemnie musujące, zaskakując nutą owoców
egzotycznych oraz orzeźwiającym finiszem.
Winifikacja ma przebieg klasyczny. Polecane do
dań wegetariańskich i owoców morza

Kraj: Niemcy Rodzaj: wytrawne

Szczep:  Chardonnay

Barwa:  białe

15 zł / 75 zł

14 zł / 70 zł



Wina białeBig Band Egri
Bikaver

Wino ma średnio głęboki czerwony kolor. W
zapachu intensywna kawa, czekolada, czarne
jagody. Na podniebieniu dominują średnio
treściwe, miękkie, jedwabiste taniny. Pojawiają się
dodatkowe nuty pieprzu, drewna oraz lukrecji.
Wino świetnie wyważone i harmonijne.

Kraj: Węgry

 38 zł / 190 zł

Rodzaj: wytrawne Barwa:  czerwone

Szczep: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc

Papale Primitivo di 
Maduria

Barwa intensywna, czerwono-rubinowa z fio-
letowymi refleksami. Aromaty są bardzo
intensywne i przypominają konfiturę z czarnej
porzeczki, jeżyn, wiśni, kakao i lukrecji   

Kraj: Włoskie

135 zł

Rodzaj: wytrawne

Barwa: czerwone

Szczep:  Primitivo

Kopke Reserve
 Tawny

Jasny brązowy kolor. Potężny i bogaty owocowy
bukiet z subtelnymi akcentami wanilii. Na
podniebieniu aksamitne, miękkie, słodkie smaki
czerwonych owoców, drewna, przypraw, z lekką
nutą wanilii, karmelu i orzechów

Kraj: Portugalia

36 zł / 180 zł

Rodzaj: słodkie

Barwa: czerwone

Szczep:  Tinta Roriz, Touriga Nacional, Touriga Franca

Principe de viana

Wyjątkowe białe wino, które pokazuje idealną
synergię dwóch bardzo różnych odmian
winogron.  Bardzo świeże nuty owoców
cytrynowych, takich jak grejpfrut, limonka oraz
ananasa i moreli

Kraj: Hiszpania

25 zł / 125 zł

Rodzaj: wytrawne Barwa: białe

Szczep:  Chardonnay, Sauvignon Blanc

Tarani Blanc

Aromatyczne białe wino o delikatnym, cy-
trusowym zapachu, smak owocowy, świeży i zró-
wnoważony

Kraj: Francja

23 zł / 115 zł

Rodzaj:  półwytrawne Barwa:  białe

Szczep:  Sauvignon Blanc

Gustave Lorentz 
Riesling

Posiada jasną, słomkową barwę i intensywny
bukiet z wyczuwalnymi nutami cytrusów,
gruszek, miodu lipowego i ziół. W smaku
dominują soczyste jabłka, limonka i pomarańcze.
Jest rześkie o delikatnej kwasowości

Kraj: Francja

32 zł / 160 zł
Rodzaj: wytrawne Barwa: białe

Szczep:  Riesling

Rose Piscine

Półsłodkie wino o różowo - brzoskwiniowej
barwie, delikatnym kwiatowym zapachu oraz
świeżym owocowym smaku. Idealne jako aperitif.

Kraj: Francja

125 zł

Rodzaj: półsłodkie Barwa: różowe

Szczep:  Negrette, Syrah, Cabernet Sauvignon

Vida Peter - Oleles

Nieskomplikowane, ale zrównoważone wino:
przyjemny aromat śliwek, czereśni i cynamonu,
na podniebieniu soczysty owoc, wyczuwalna
kwasowość i delikatne garbniki od beczki

Kraj: Węgry

24 zł / 120 zł

Rodzaj: wytrawne Barwa: czerwone

Szczep:  Merlot


