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Wina Słodkie | SWeet WineS

Estrella Moscatel      75cl  45zł
D.O.P. Valencia, Bodegas Murviedro | Hiszpania 

  Muskat aleksanDryjski 

Wino słodkie. naturalnie słodkie białe wino o intensywnej, żółto-złotej barwie z  zielo-
nymi niuansami. Mocny aromat z charakterystyczną dla odmiany skórką pomarańczo-
wą i lychee. Polecane jako wino deserowe oraz do każdego rodzaju słodkiego dania. 
Również świetny aperitif. 

Zafrico red semi-sweet   75cl  40zł
south africa | rPa

 blend różnych szczepów

Wino półsłodkie. Piękna rubinowa barwa. nos kusi świeżymi owocowymi aromatami 
(śliwka, jeżyna, figi) z delikatnymi ziołowymi nutami. Słodkie taniny odpowiadają za 
kręgosłup tego dobrze zbudowanego półsłodkiego, czerwonego wina, wprowadzając 
do przyjemnego zakończenia. 

Wina bezalkoholoWe | non-alCoh. WineS

Michel Schneider Chardonnay    75cl  45zł
niemcy   

  chardonnay 

Wino bezalkoholowe wytrawne. bezalkoholowe wino z delikatnie zaznaczoną kwaso-
wością. W smaku przywołuje owoce cytrusowe, jabłko, ananas. Świetne jako aperitif 
a odpowiednio schłodzone znakomity towarzysz do kurczaka, indyka, ryby, owoców 
morza, gotowanych warzyw, delikatnych serów a także dań z grzybami.  

Michel Schneider Cabernet Sauvignon  75cl 45zł
niemcy  

 cabernet sauvignon

Wino bezalkoholowe wytrawne. bezalkoholowe wino z przyjemnymi taninami. zdecy-
dowane aromaty ciemnej wiśni, czarnej porzeczki oraz jeżyn z nutami fiołków i czar-
nego pieprzu. Rekomendowane do potraw mięsnych, steka, burgerów, żeberek czy 
aromatycznych serów.



Wina MuSująCe | SPaRkling WineS

Prosecco Oro Val d ‘Oca Brut        75cl  65zł
d.o.c. treviso | włochy

 glera

Wino musujące, wytrawne. Świetne musujące wino (wyprodukowane metodą char-
mat) z eleganckim kwiatowym bukietem i wyśmienitymi „bąbelkami”.  znakomita rów-
nowaga między kwasowością a łagodnością. Wyborne jako aperitif, do ryb czy owoców 
morza.  

Wina białe | SPaRkling WineS

Pinot Grigio Casa Lunardi     75cl  44zł
d.o.c. delle venezie, riondo | włochy 

 pinot grigio 

Wino wytrawne. aromaty owoców tropikalnych takich jak mango, kiwi z kuszącymi nu-
tami kwiatów akacji i pomarańczy. umiarkowana kwasowość. Wino idealne do jarzyno-
wych zup, sałat, przekąsek czy grillowanego białego mięsa.  

Zafrico White semi-dry    75cl  40zł
south africa | rPa

 blend różnych szczepów

Świeże, białe, półwytrawne wino z nutami gruszki i imbiru. Rekomendowane jako ape-
ritif, a także do owoców morza, drobiu, sałatek.  

Feudo arancio Grillo   75cl  60zł
d.o.c. sicilia, Mezzacorona | włochy   37,5cl  33zł

 grillo 

Wino wytrawne. Perfekcyjnie oddany charakter sycylijskiej odmiany grillo. tropikalne 
aromaty  z charakterystyczną nutą mango oraz owocu papaja w połączeniu z refleksa-
mi jaśminu i białych kwiatów. Wino wyważone, harmonijne, o delikatnej kwasowości. 
Rekomendowane do owoców morza, białego mięsa, pieczonej ryby, makaronów, wa-
rzyw. idealne do carpaccio. 
nagrody - gold medal – mundus vini, bronze medal – international wine challenge, bronze medal – cwsa 
(china), silver medal - sommelier wine awards. gold medal - 2020 frankfurt international wine trophy

audentia Sauvignon Blanc     75cl  50zł
D.O.P. Valencja,Bodega Murviedro | Hiszpania

 100% sauvignon blanc

Wino wytrawne. Wino wyprodukowane przy użyciu maceracji węglowej. jasnożółty ko-
lor z zielonymi niuansami. intensywne aromaty owoców tropikalnych. W smaku delikat-
ne, bardzo orzeźwiające. znakomity aperitif a także do tapasów, ryby, owoców morza, 
potraw z ryżem.  

Carmen Gran reserva Chardonnay  75cl  100zł
d.o. casablanca valley, vina carmen | chile 

  chardonnay
  8 Miesięcy 

Wino wytrawne. nos przepełniony jest aromatami dojrzałej brzoskwini w kremie wani-
liowym, migdałów, pieczonego chleba, gruszki w karmelu, goździków i wanilii. W sma-
ku bogate, pozostawiające długie zakończenie. znakomite do kotleta schabowego, wę-
dzonej szynki, pieczonej kaczki czy gęsi, ryby, homara, makaronów i kremowych zup. 
nagrody - 91 pkt  wine access, buyer’s guide, 91 pkt james suckling.  

Wina CzeRWone | Red WineS

neblina Cabernet Sauvignon   75cl  44zł
central valley,vina cono sur  | chile 

 85% cabernet sauvignon z 15% dodatkieM innych odMian. 

Wino wytrawne. Rubinowa barwa z fioletowymi refleksami. intensywne aromaty śliwki z 
nutami czekolady. dobrze wyważone, z ułożonymi taninami i świetnym zakończeniem. 
Ręcznie oraz mechanicznie zbierane winogrona dojrzewają 4 miesiące w kadzi ze stali 
nierdzewnej. Polecane do grillowanego czerwonego mięsa.  

 

Marques de Fuertigo semi-dry   75cl  35zł
Hiszpania  

 teMpranillo / garnacha 

Wino półwytrawne. głęboko rubinowa barwa. nos z owocami przywołującymi wspo-
mnienie gorącego hiszpańskiego lata. Wino eleganckie, dobrze zbudowane, które zna-
komicie pasuje do większości potraw.  

Feudo arancio nero d’avola  75cl  60zł
d.o.c. sicilia, Mezacorona | włochy   37,5cl  33zł

  nero d’avola 
   10 Miesięcy

Wino wytrawne. Wino z Sycylii z regionu Sambuca położonego w pobliżu jeziora aran-
cio. W smaku żywe z nutami czarnej porzeczki i lukrecji, z odrobiną słodyczy, o bardzo 
przyjemnym zakończeniu. Polecane do makaronów, risotto, serów. 
nagrody - gold - berliner wine trophy, silver medal – county fair wine competition, silver medal - sommelier 
wine awards. gold medal - 2020 frankfurt international wine trophy 

La Catedral rioja Crianza    75cl  47zł
d.o.c. rioja, bodegas olarra  | hiszpania

 graciano, Mazuelo, teMpranillo 
 12 Miesięcy

Wino wytrawne. Czerwone wino ze szczepów graciano, mazuelo, tempranillo uprawia-
nych w regionie Rioja. nos bogaty w aromaty czerwonych dojrzałych owoców. W ustach 
harmonijnie zintegrowane taniny w połączeniu ze smakiem ciemnej śliwki, soczystych 
owoców wiśni, wanilii i czekolady. długie, eleganckie zakończenie. Wino polecane do 
leżakowania. Rekomendowane do dziczyzny, pieczeni i dojrzewających serów. 
nagrody: international wine challenge points 93.

reserva da Familia      75cl  54zł
vinho regional lisboa, paco das cortes  | portugalia

  45% castelao / 35% tinta roriz / 20% alicante bouschet
  4 Miesiące 

Wino wytrawne. nos z aromatem leśnych owoców i przypraw z delikatnym niuansem 
czekolady. dobrze zbudowane, delikatnymi taninami. idealny partner do pieczonej ja-
gnięciny, pikantnych mięs i delikatnych serów.
 

norton Barrel Select Malbec    75cl  72zł
Mendoza, Bodega norton | argentyna

 Malbec z winnic starszych niż 15 lat 
  12 Miesięcy

Wino wytrawne. Malbec o głębokoczerwonej barwie z nutami fioletu. nos z dojrzały-
mi czerwonymi owocami, czerwoną porzeczką, pieprzem i wanilią. W ustachmiękkie,  
z przyjemnymi garbnikami i przyprawami. Wino polecane do dłuższego przechowywa-
nia. 
nagrody - 88 pkt  wine spectator.  


