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Wino Musujące  sparkling wine

Prosecco colectione Falceri extra Dry 75CL    85 zł
D.O.C. Prosecco, Riondo - Włochy

  Glera 

Wino musujące półWytraWne 
Świeże, rewelacyjne owocowe Prosecco. Przywołuje wspomnienie słod-
kiego, soczystego jabłka, gruszki oraz kwiatu akacji. W smaku bliżej wina 
półwytrawnego aniżeli półsłodkiego. Rewelacyjne jako aperitif, do wło-
skiej szynki, przekąsek czy owoców. Na każdą okazję
 

Wina Białe  white wines

Boca Blanca      75CL    65 zł
D.O. Catalunya, Corvisal - Hiszpania  15CL    15 zł

  70% MacaBeu, 30% ParellaDa 

Wino WytraWne
Bardzo intensywne, owocowe aromaty z nutami jabłek i owoców egzotycz-
nych na tle cytrusów. W smaku odświeżające, z przyjemną kwasowością. 
Schłodzone znakomicie pasuje jako aperitif, do owoców morza, łososia, bia-
łej ryby, sushi, risotto czy sałatek z drobiem i serem. 
 

rieslinG KaBinett  75CL    80 zł
Q.m.P. Mosel, Rudolf Müller  - Niemcy  15CL    17 zł

  rieslinG 

Wino półWytraWne
Rudolf Müller Kabinett wyprodukowany jest z dojrzałych gron Riesling, 
które pozostają dłużej na krzaku zyskując nazwę „Kabinett”. Wino oddaje 
aromaty dojrzałych jabłek, gruszek, brzoskwini oraz owoców cytrusowych. 
Jego zdecydowana słodycz doskonale pasuje do dojrzewających serów, 
cielęciny w kremowych sosach, owoców morza czy kurczaka.  
 

Grüner Veltliner lossterrassen            75CL   130 zł
Qualitätswein, Wiengut Stadt Krems - Austria

  Grüner Veltliner 

Wino WytraWne 
Bardzo świeże, owocowe wino bogate w aromaty ananasa  i grejpfruta. 
Pełne ciała, o przyjemnej kwasowości z długim zakończeniem. Idealny to-
warzysz do tradycyjnych austriackich potraw. Znakomity do wieprzowiny, 
kurczaka oraz kuchni włoskiej i azjatyckiej. 
[naGroDy] - 90 pkt  Wine spectator, top 100 – Wine spectator 
 

castel FirMian GeWürztraMiner             75CL  120 zł
D.O.C. Trentino, Mezzacorona - Włochy

  GeWürztraMiner 

Wino WytraWne 
Ma intensywny pachnący, z nutami dzikich kwiatów, zwłaszcza dzikiej 
róży i owoce takie jak mango i czerwone porzeczki. Jest sucho, przyjem-
nie, z umiarkowana kwasowość. Idealne uzupełnienie owoców morza, 
szparagów, przystawek z żółtym serem. 



Wina czerWone  red wines

KiPu MalBec                  75CL    55 zł
Mendoza - Argentyna   15CL    12 zł

  MalBec 

Wino WytraWne
Intensywne, korzenne, słodkie aromaty z nutami czerwonych owoców 
oraz kwiatów typu fiołek.  W ustach delikatne, aksamitne, świeże, dobrze 
zbalansowane. Wino z winnic położonych 1 050 m npm z regionu Lujan 
de Cuyo, gdzie stosuje się wyłącznie uprawy ekologiczne.
 *Kipu (Quipus/Khipus) to w pismo węzełkowe używane przez indian ameryki pd
 

Zafrico red Semi-dry  75CL    55 zł
South Africa  - RPA      15CL    12 zł

  blenD

Wino półWytraWne
Czerwone, półwytrawne wino przepełnione aromatem świeżych aroma-
tów śliwki, jeżyny i figi z subtelną nutą korzennych przypraw. Dobrze zbu-
dowane, z przyjemnym zakończeniem. 
 

carMen insiGne Merlot   75CL    70 zł
D.O. Central Valley, Vina Carmen - Chile

  Merlot 

Wino WytraWne
Pomiędzy najsuchszą pustynią świata, Atakama, a lodowcami Patagonii 
uprawiana jest wyróżniająca się odmiana Merlot. Intensywne aromaty 
karmelu, wiśni i dojrzałych truskawek oraz nuty przypraw, kawy i drewna. 
Daje wino o delikatnych taninach i długim owocowym zakończeniu. Ide-
alnie pasuje do każdego rodzaju sera, makaronów, drobiu i ryb. 
 

FeuDo arancio rosso  riserVa   75CL   110 zł
D.O.C. Sicilia, Mezzacorona - Włochy

  nero D’aVola

  8-10 mieSięcy

Wino WytraWne
Wino wyprodukowane z gron uprawianych w regionach Sycylii o odmiennym 
klimacie tj. Ragusa  i Agrigento. Bukiet bardzo dojrzały, z nutami jeżyn, wiśni, 
dymem tytoniowym oraz wanilią. W smaku pełne, soczyste, z eleganckimi ta-
ninami. Doskonale pasuje do serów, przekąsek, zup, czerwonego mięsa, ryby. 
nagrody: Gold medal – mundus Vini, silver medal – sommelier Wine awards 
 

sericis cePas Viejas Monastrell  75CL   110 zł
D.O.P.  Alicante, Bodega Murviedro - Hiszpania

  Monastrell

  12 mieSięcy 

Wino WytraWne
Wino dojrzewało co najmniej rok we francuskim dębie. Mocne, eleganc-
kie aromaty dojrzałych owoców z nutą tostów. Pełne ciała, złożone, z doj-
rzałymi taninami i tostem w zakończeniu. Pasuje do czerwonego mięsa, 
dziczyzny, gulaszu, potraw w pikantnych sosach, serów.  



Wina słodkie  sweet wines

estrella Moscatel  75CL    60 zł
D.O.P. Valencia, Bodega Murviedro- Hiszpania  15CL    13 zł

  Moscatel aleKsanDryjsKi 
Wino słoDKie | białe
Naturalnie słodkie białe wino z Walencji. . Intensywna żółto-złota barwa 
z zielonymi niuansami. Mocny aromat z charakterystyczną dla odmiany 
skórką pomarańczową i lychee. Polecane jako wino deserowe oraz do 
każdego rodzaju słodkiego dania. Również świetny aperitif i partner do 
bogatych, wyszukanych dań jak foie gras. 

Moscato D’asti Bosc Dla rei      75CL   130 zł
D.O.C.G. Moscato d’Asti, Batasiolo - Włochy

  Moscato Bianco 
Wino słoDKie | białe
Białe wino z posiadłości Beni di Boscareto położonej w wiosce Serralunga, 
o zawartości alkoholu 5,5%. Nos obfity i bardzo intensywny z charakte-
rystyczną nutą suszonych owoców, moreli, brzoskwini, miodu. W ustach 
przyjemne, bardzo trwałe, oddające bogactwo bukietu. Wino doskonałe, 
gdy podane jest do deserów i świeżych owoców.

raMos Pinto Porto ruBy   75CL   150 zł
D.O. Porto, Adriano Ramos Pinto - Portugalia  5CL      10 zł

  tinta Barroca,touriGa Franca.

Wino słoDKie, Wzmocnione | czerWone
Barwa bardziej intensywna niż dla Tawny Port. Mocne owocowe aromaty
przede wszystkim wiśni, jeżyny, śliwki i maliny z nutą cynamonu. Długie
zwięzłe zakończenie. Wino pasuje do sałatki z kaczką, deserów z czerwo-
nymi owocami i każdego rodzaju sera.

Ceny zawierają VAT i nie obejmują obsługi.
Prices include VAT. Service charge is not included.


