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     WIN

WINA

CZERWONE

Zingled Out Znifandel
 USA     Zinfandel     czerwone, wytrawne

Wino o barwie ciemnoczerwonej z fioletowymi refleksami. W aromacie wyraźne 
nuty owoców leśnych, dębu, mięty i wanilli. Smak bogaty, skoncentrowany, 
o delikatnym wykończeniu. 

POLECAMY       160 ZŁ

Izadi Crianza
 Hiszpania     Tempranillo     czerwone, wytrawne

Wino o intensywnej, lśniącej, rubinowej barwie. Ma bogaty, przyjemnie zbalansowany, 
intensywny aromat owoców leśnych, lukrecji i przypraw z wędzoną nutą w tle.  
Smak elegancki i zrównoważony, z wyraźnymi kwiatowymi i owocowymi akcentami.

POLECAMY       145 ZŁ

Sartori Amarone della Valoplicella Classico
 Włochy     Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella, Cabernet     czerwone, wytrawne

W barwie intensywna czerwień z odcieniami granatu. Aromat zdominowany  
przez suszone czerwone owoce, wiśnię i czarną porzeczkę. Na podniebieniu dżemowe.  
Na finiszu wanilia i pikantne przyprawy. Ciało ma gładkie i zbalansowane.

POLECAMY       350 ZŁ

Chloris Primitivo di Manduria  
 Włochy     Primitivo di Manduria     czerwone, półwytrawne

Barwa czerwono-rubinowa z fioletowymi refleksami. Nos typowy, bardzo intensywny, 
kojarzący się z bardzo dojrzałymi czerwonymi owocami, dżemem śliwkowym, 
z akcentami przypraw i lukrecji oraz nutą suszonych owoców. W smaku pełne, miękkie, 
dobrze zbudowane i zrównoważone. W finale powracają przyjemne nuty aromatyczne 
czarnej wiśni, suszonych fig, kakao i kawy.

POLECAMY       135 ZŁ   27 ZŁ
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Wino o złotym kolorze i intensywnym aromacie. Na podniebieniu wyczuwalne nuty 
owoców tropikalnych, białej brzoskwini i pigwy. W ustach smak dojrzałych cytrusów 
z delikatnym miodowym posmakiem.

Henye Furmint Semi Sweet 
 Węgry     Furmint     białe, półsłodkie

POLECAMY       110 ZŁ   21 ZŁ
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WINA

MUSUJĄCE

WINA

BIAŁE

WINA

BIAŁE
Prosecco Corte de La Calli Extra Dry

 Włochy     Glera     białe, półwytrawne

Zachwyca lekkością i delikatnością. W barwie jasnożółte z zielonymi refleksami. 
W nosie wyraźne aromaty białych kwiatów i jabłka. W smaku łagodne i orzeźwiające 
z wyraźnymi perlistymi bąbelkami.

POLECAMY       110 ZŁ   19 ZŁ

WINA

CZERWONE
Broken Back Shiraz

 Australia     Shiraz     czerwone, wytrawne 

Wino o głębokim czerwonym kolorze. Nos przywodzi na myśl jeżynę i lukrecję  
z nutą świeżo rozkruszonego pieprzu. Podniebienie jest bogate i zaokrąglone 
z miękkimi taninami, które zapewniają trwały owocowy finisz.

POLECAMY       85 ZŁ   17 ZŁ

Chablis Regnard Saint Pierre
 Francja     Chardonnay     białe, wytrawne

POLECAMY       270 ZŁ

Jasna barwa ze złotymi refleksami. Przyjemny bukiet ujawnia nuty migdałów, 
świeżych owoców i kwiatów. Na podniebieniu wino oleiste, eleganckie i pełne, 
o wspaniałej gładkiej strukturze i dobrej kwasowości. Mineralny, długi finisz.

Johann Brunner Riesling Mosel
 Niemcy     Riesling     białe, półwytrawne

W kieliszku bladosłomkowe ze świetlistymi refleksami. W nosie delikatne aromaty 
cytrusowe i mineralne. Na podniebieniu dominują świeże jabłka z niuansami cytryny 
i limonki. Kwasowość przyjemnie równoważy się z łagodną słodyczą. 

POLECAMY       105 ZŁ   21 ZŁ

Sacchetto Pinot Grigio del Veneto L'Elfo
 Włochy     Pinot Grigio     białe, wytrawne

Jasnożółta barwa z zielonymi refleksami. Doskonale wyważone aromaty owocowe 
przypominające świeże kwiaty cytryny. W ustach delikatnie perliste, z orzeźwiającą 
i znakomicie zbalansowaną kwasowością.

POLECAMY       120 ZŁ   24 ZŁ

Broken Back Chardonnay
  Australia     Chardonnay     białe, wytrawne 

Wino o delikatnym bladosłomkowym kolorze. Aromat przepełniony nutami 
owoców tropikalnych i cytrusowych, agrestu, minerałów, liści czarnej porzeczki 
i pokrzywy. W smaku lekkie, dobrze zbalansowane, orzeźwiające, z przyjemną 
kwasowością i wyraźnymi akcentami mineralnymi w długim posmaku.

POLECAMY       17 ZŁ    85 ZŁ

Moon Twist Sauvignon Blanc
 Nowa Zelandia     Sauvignion Blanc     białe, wytrawne 

Ekspresyjne wino o świetlistej żółtej barwie ze słomkowymi refleksami. 
W nosie uderzający aromat agrestu urozmaicony nutami cytrusów i zielonych 
roślin. W ustach doskonale wyważone, odczuwalna orzeźwiająca kwasowość, 
a jednocześnie smak dojrzałego owocu. Finisz gładki, z lekko mineralną nutą.

POLECAMY       145 ZŁ

Izadi Bianco
 Hiszpania     Viura, Malvasia, Tempranillo Bianco, Garnacha Bianco     białe, wytrawne

Wino o bladożółtym kolorze. W nosie delikatne i świeże, z nutami jabłka, moreli 
oraz białych kwiatów z dymnym akcentem. Na podniebieniu przyjemne, kremowe, 
o dobrej strukturze i kwasowości. Długi, mineralny finisz.

   170 ZŁ

Rose d’Anjou  
 Francja     Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon     różowe, półwytrawne

Wino o pięknej różowej barwie uzyskanej dzięki jednodniowej maceracji winogron, 
przejrzyste i delikatne. W bukiecie owocowe, świeże z lekkim aromatem kwiatów 
róży. W ustach delikatne, początkowa kwasowość idealnie zrównoważona  
słodyczą truskawek i moreli.

POLECAMY       100 ZŁ

WINA

RÓŻOWE

POLECAMY    

Agustinos Reserva Carmenere 
 Chile     Carmenere     czerwone, wytrawne

POLECAMY    

Głęboka, żywa rubinowa barwa. Piękne aromaty czarnego pieprzu, nuty czerwonych 
jagód, czekolady, wanilii i śliwki. Na podniebieniu gładkie, z zaokrąglonymi miękkimi 
taninami i dobrą kwasowością. Wino bardzo dobrze zrównoważone ze świetnie 
zintegrowaną beczką. Wspaniały, długi finisz.

   105 ZŁ   21 ZŁ


