
KARTA WIN



Wino domu

Wino bezalkoholowe

Wino musujące

15 zł / 75 zł

Barwa: czerwone / białe

Sauvignon Blanc 18 zł / 90 zł

Bardzo wyrazisty z nutami białych kwiatów,
ananasa, z tropikalnymi tonami owocowymi.
Delikatna równowaga, z nutami cytryny i
grejpfruta. Doskonale komponuje się z owocami
morza, białym mięsem i serami.

Kraj: Niemcy Rodzaj: wytrawne Barwa:  białe

R.M. Pinot Noir 105 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,
musujące

Barwa:  różowe

Prosecco san Osvaldo

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

Kraj: Włochy

14 zł / 98 zł

Rodzaj: wytrawne Barwa:  białe

Szczep:  Glera

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.
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

Champagne
*kieliszek 100 ml



Szczep:  Cabernet, Gamay

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

Wina czerwone

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

Szczep:  Malbec

Wino Różowe

Kraj: Hiszpania

Principe de viana 35 zł / 175 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 Rouge  29 zł / 145 zł

Rodzaj: półwytrawne Barwa:  czerwone

Kraj: Hiszpania

Rioja Vega Crianza 150 zł

Rodzaj: wytrawne Barwa:  czerwone

Szczep:  Tempranillo, Garnacha, Mazuelo

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

Saurus Malbec
Kraj: Argentyna

27 zł / 135 zł

Rodzaj: wytrawne Barwa: czerwone

Honoro Vera Rueda
White

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

Kraj: Hiszpania Rodzaj: wytrawne Barwa: białe

Szczep:  Verdejo

Domaine De La Baume
Elisabeth Viognier

Świeże i eleganckie wino, o intensywnym zapachu
kwiatów cytrusowych, dojrzałej brzoskwini i moreli
z egzotycznie pikantnymi niuansami. Usta równie
aromatyczne, brzoskwinie, morele i dojrzałe jabłka
z nutą białego pieprzu. Wino złożone, które ładnie
rozwija się na podniebieniu. Wspaniale sprawdzi się
jako aperitif, do dań kuchni azjatyckiej,
gotowanych ryb w sosie, białego mięsa.

Kraj: Francja

145 zł

Rodzaj: wytrawne

Szczep:  Viognier

Barwa:  białe

La Roséraie Rosé
d'Anjou

115 zł

Ciemnołososiowa barwa wina, które ekspresyjnie
uwodzi nasz nos zapachem wiśni, truskawek,
czerwonych owoców, brzoskwiń ze szczyptą
orzeźwiającej mięty. Usta to hojność soczystych
owoców skąpanych w świeżości. Wspaniale
uniwersalny trunek a dla miłośników kuchni
azjatyckiej wskazany towarzysz przy stole.

Kraj: Francja Rodzaj: półwytrawne

Szczep: Cabernet franc, Gamay, Pineau d’aunis, Grolleau

Barwa:  różowe

24 zł / 120 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

 43 zł / 215 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

156 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

35 zł / 175 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

29 zł / 145 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

40 zł / 200 zł
Rodzaj: wytrawne Barwa: białe

Szczep:  Riesling

Juan Gil Moscatel

Wino Juan Gil Moscatel posiada jasno słomkową
barwę z zielonymi refleksami. W zapachu
dominują aromaty egzotycznych owoców,
cytrusów oraz nut kwiatowych. Wino lekkie,
owocowe o przyjaznej orzeźwiającej kwasowości i
długim finiszu. Pasuje do wszelkiego rodzaju
owoców morza i ryb, sałatek, makaronów oraz
białych mięs.

Kraj: Hiszpania

125 zł

Rodzaj: wytrawne Barwa: białe

Szczep:  Muscat

Goulaine Merlot

Urzekająca swą intensywnością granatowa barwa
ze szkarłatnymi refleksami. Wino o wyraziście
owocowym stylu. Dominacja czerwonych
owoców, ale i czarnej porzeczki z wyraźnymi
akcentami dżemowymi. Aksamit dojrzałości,
drobne taniny i długi finisz.

Kraj: Francja

95 zł

Rodzaj: wytrawne Barwa: czerwone

Szczep:  Merlot


