
12 zł / 60 zł

Barwa: czerwone / białe

Kraj: Hiszpania

Principe de viana 22 zł / 110 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 20 zł / 92 zł

Rodzaj: półwytrawne Barwa:  czerwone

Szczep:  Cabernet, Gamay

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

Kraj: Hiszpania

Rioja Vega Crianza 98 zł

Rodzaj: wytrawne Barwa:  czerwone

Szczep:  Tempranillo, Garnacha, Mazuelo

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

Wina czerwone

Quinta do Convento

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

Kraj: Portugalia

96 zł

Rodzaj: wytrawne Barwa: czerwone

Szczep:  Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz

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

Marc Chauvet

Wyśmienity szampan, świeży owocowy z nutami
cytrusów oraz miodu, w smaku klasyczny,
zrównoważony

Kraj: Francja

280 zł

Rodzaj: wytrawne Barwa:  białe

Szczep:  Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier

Champagne

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

Wino domu

Barrels & Drums
Kraj: Niemcy

13 zł / 60 zł

Rodzaj: wytrawne

Czerwone: MerlotBiałe: Chardonnay

Wino bezalkoholowe



Big Band Superior

Barwa intensywnie rubinowa z brunatnymi
refleksami, aromat również intensywny – wyczuć
w nim można wiśnie, porzeczki, czarną herbatę,
konfiturę z ciemnych owoców, a także nuty
korzenne i ziemiste

Kraj: Węgry

 190 zł
Rodzaj: wytrawne Barwa:  czerwone

Szczep: Merlot

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

125 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

25 zł / 125 zł

Rodzaj: słodkie Barwa: czerwone

Szczep:  Tinta Roriz, Touriga Nacional, Touriga Franca

Wina białe

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

22 zł / 110 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

20 zł / 92 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

145 zł
Rodzaj: wytrawne Barwa: białe

Szczep:  Riesling

Budahazy Fekete 
Kuria Pompas 

Pompas to białe wino węgierskie na bazie
Harslevelu z późnego zbioru. Wino jest w od-
biorze niezwykle owocowe, z dojrzałymi
brzoskwiniami i melonem wybijającymi się na
pierwszy plan, uzupełnianymi orzeźwiającymi
owocami cytrusowymi

Kraj: Węgry

95 zł / 0,5l

Rodzaj: słodkie Barwa: białe

Szczep:  Harslevelu

Wino Musujące

Prosecco san
 Osvaldo

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

Kraj: Włochy

10 zł* / 70 zł

Rodzaj: wytrawne Barwa:  białe

Szczep:  Glera

*kieliszek 100 ml


