
Wina Musujące 
 
    Cava Roger d’Anoia półsłodkie   

       D.O. Cava,  HISZPANIA
• Wino musujące wytworzone za pomocą naturalnej 

fermentacji w butelce       (metoda Szampańska).
• Delikatnie półsłodkie wino o intensywnych 

aromatach brzoskwiń, nektarynek, słodkich 
winogron i pomarańczy

• Polecamy do szerokiej gamy potraw od lekko 
słodkawych, ciast, deserów, lodów.

75 cl 70.00

 
   Prosecco Salute Br  wytrawne  

      D.O.C. Treviso, Veneto,  WŁOCHY                                            
• Wytworzone z winogron Prosecco,(Glera).
• Jasno słomkowy  kolor, jabłkowo gruszkową nutę, 

aromatyczne, świeże i harmonijne. Dość wytrawne 
i bogate.

• Do owoców morza, ryb, słonych wędlin i serów.  
Najbardziej uniwersalne wino do dań kuchni 
śródziemnomorskiej.

     75.cl 80.00

Wino Różowe

            Groval Rose  półwytrawne                                                            
           Dao,  PORTUGALIA                                             

• Lekkie różowe wino, o zapachu i posmaku malin i 
czerwonych porzeczek.         Typowo 
półwytrawne, uniwersalne wino na letnie dni.

• Proponujemy do równie lekkich potraw, 
przekąsek, sałat, makaronów. 

• Idealne wino na taras, piknik i przyjęcia w 
plenerze.

75 cl 50.00



Wina Białe

   San Donaci Bianco  lekko wytrawne                                                            
     I.G.P. Salento, Puglia,  WŁOCHY

     
• Blend gron Malvasia i Chardonnay z gorącego 

południa Włoch.
• Błyszczący kolor, intensywny zapach brzoskwiń i 

skórki pomarańczowej. Świetnie wywarzone, 
świeże, delikatnie wytrawne wino.

• Polecamy do szerokiej gamy potraw kuchni 
śródziemnomorskiej – przekąski, ryby, owoce 
morza, sałaty, makarony.

75 cl 50.00
         15 cl 10.00

 Icalma Sauvignon Blanc delikatnie wytrawne                                                         
   Central Valley,  CHILE                    

• Pachnące, nowoświatowe Sauvignon Blanc. 
• Nuty agrestu, melona i trawy cytrynowej, limony i 

delikatne akcenty kwiatowe.  Lekkie, 
odświeżające wino.

• Do szerokiej gamy lekkich potraw: sałatki, 
makarony, ryby - pstrąg, sola. 

75 cl 50.00
          15 cl 10.00

Sweet Life Bianco półsłodkie
    I.G.T. Rubicone,  WŁOCHY                                                              

• Typowe włoskie winogrona Trebbiano i 
Garganega.

• Nieco winny aromat, poza tym: słodkie nuty  
gruszki, posmak dojrzałej brzoskwini.

• Deserowe uniwersalne wino do szerokiej gamy 
deserów, ciast, lodów i słodkich przekąsek.

75 cl 50.00



Wina Białe

Essencia de Fontana delikatnie wytrawne
  Verdejo    HISZPANIA                                                                         
  D.O. Ucles (Kastylia La Mancha)

• Wino z centralnej części Hiszpanii.
• Aromaty siana, białego pieprzu, kopru włoskiego i 

limonki.
• Styl wina sprzyja zestawieniu z rybami, drobiem i 

świeżymi sałatami.                   
75 cl 52.00

Camden Park   Chardonnay lekko wytrawne                                                             
   Southern AUSTRALIA

• Chardonnay – Aromatyczne, egzotyczne.
• Nuty gruszki, karamboli, banana, nieco miodu 

kwiatowego, tostów i wanilii. Odrobina dębiny.
• Polecamy do ryb, białego mięsa, świeżych potraw 

jarskich i grillowanych warzyw.

75 cl 70.00

Darling Cellars Chenin Blanc pełne wytrawne
  Darling, West Coast,  RPA

• Intensywne, pełne i wytrawne Chenin Blanc
• Nuty egzotycznych owoców – mango, 

brzoskwinia, gruszki i guawa.
• Polecamy do  nieco bardziej tłustych ryb, potraw 

z drobiu, cielęciny, makaronów w śmietanowych /
serowych sosach.

75 cl 85.00



Wina Czerwone

San Donaci Rosso   lekko wytrawne                                                          
    I.G.P. Salento, Puglia,  WŁOCHY                                                   

• Blend gron Sangiovese, Negroamaro i Primitivo
• Ciemny, rubinowy kolor, zapach leśnych i 

wiosennych czerwonych owoców. 
• Delikatnie taniny bardzo przyjemnie 

skomponowane z posmakiem wiśni, czereśni, 
jeżyn i ziół.

• Polecamy do grillowanego mięsa, makaronów, 
pizzy, serów.

75 cl 50.00
         15 cl 10.00

        

         Icalma Cabernet Sauvignon lekko wytrawne                                                             
   Aconcagua Valley,  CHILE

• Nowoświatowy Cabernet Sauvignon.
• Intensywnie owocowy charakter
• Polecamy do białych i czerwonych mięs, pasztetu, 

potraw z grilla. Dobry partner do burgerów.

75 cl 50.00
         15 cl 10.00

Sweet Life Rosso  półsłodkie
   I.G.T. Rubicone,  WŁOCHY                                                             

• Typowo włoskie grona Sangiovese i Corvina.
• Owocowy charakter, zapach i posmak słodkich 

malin, truskawek                                  i czarnej 
porzeczki.

• Polecamy do kremów czekoladowych, kremów i 
szerokiej gamy ciast.

75 cl 50.00



Wina Czerwone

      Essencia de Fontana Syrah  wytrawne                                                                      
D.O. Ucles (Kastylia La Mancha),  
HISZPANIA

• Pełne wino ze szczepu Shiraz z centralnej części 
Hiszpanii.

• Intensywne aromaty fiołków, jeżyny, wiśni i 
likieru z czarnej porzeczki, krągłe z nutą 
p rzypraw. Nieco s łodkawe , przy jemne 
wykończenie

• Wino bardzo uniwersalne w doborze do potraw, 
choć najlepiej sprawdzi się z czerwonym oraz 
białym mięsem, pasztetami, daniami z grilla.

75 cl 50.00

American Wings Zinfandel delikatnie  
      wytrawne

  California,  USA
• Egzotyczny Zinfandel z upalnej Californii.
• Nuty czereśni i malinowej marmolady, 

uzupełnione nutami leśnego mchu.
• Polecamy do grillowanych mięs, makaronów/ 

risotto z dodatkami mięsnymi; do potraw z 
dodatkiem słodkawych sosów/przypraw.

75 cl 80.00

Darling Cellars Pinotage   wytrawne
  Darling, West Coast,  RPA

• Intensywne, pełne i wytrawne Pinotage – typowe 
dla Południowej Afryki.

• Nuty ziemi, stajni, ciemnych owoców z 
posmakiem jerzyny , lukrecji oraz ziół. Dość 
mocne wino z pikantną, smolistą końcówką. 
Starzone w dębie przez 1 rok.

• Wino starzone w dębowych beczkach przez 12 
miesięcy.

• Do steków, pieczeni, grillowanych mięs w 
marynatach.

75 cl 80.00



Wina Konesera

 Rongopai  Sauvignon Blanc  świeże wytrawne                 
 Malborough,  NOWA ZELANDIA

• Nowozelandzkie, egzotyczne Sauvignon Blanc.
• Lśniące, eleganckie, czyste i aromatyczne – agrest, 

grejfrut, trawa cytrynowa. W ustach delikatne i 
żywe.

• Idealne do świeżych owoców morza, ryb, warzyw, 
sałat, ostrzejszych serów.

75 cl 100.00

Barahonda Organic  wytrawne 
  Monastrell / Merlot D.O. Yecla, HISZPANIA                                                                                          

•Mocne i intensywne wino z południa Hiszpanii, blend 
miejscowego, ostrego Monastrell z międzynarodowym 
gładkim Merlotem.

• Wino wegańskie z upraw organicznych, o 
intensywnych aromatach przypraw, ziół, ciemnych 
owoców (jerzyny, jagody, wiśnie) i mchu leśnego.

• Bogate w smaku i intensywne, idealne do czerwonych 
mięs (steki, pieczenie), pasztetów, serów i wędlin.

• Srebrny medal w konkursie „Millesime BIO”.
Złoty medal na „Berliner Wein Trophy”.
91 punktów od James Suckling.

75 cl 90.00

Passo del Cardinale     pełne wytrawne    
  D.O.P. Primitivo di Manduria, WŁOCHY

• Wino  powstaje ze starannie wyselekcjonowanych  
gron Primitivo dojrzewających w samym sercu 
chronionej strefy Mandurii. 

•  Głęboka barwa, smak okrągły i miękki, 
przypominający aromatyczną konfiturę z malin. W 
tle szałwia, goździki, tymianek i wanilia. 

• Najlepsze z potrawami z czerwonego mięsa – 
wołowina, dziczyzna, dzikie ptactwo.

• Liczne nagrody i wyróżnienia.

75 cl 140.00



Wina z Beczki

        Pinot Bianco/Verdeca  białe półwytrawne
               I.G.T., Veneto, La Salute, WŁOCHY 

 Karafka 1l   40.00                                                                             
Karafka 1l   30.00 / z konsumpcją / 

                 
 

 Merlot / Cabernet czerwone delikatnie wytrawne
 I.G.T. Veneto, La Salute, WŁOCH

Karafka 1l   40.00
                       Karafka 1l   30.00 / z konsumpcją /
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