Szampan i Wina Musujące
Champagne and Sparkling Wine
Nicolas Feuillatte Grand Reserve Brut		 75cl 300,A.C. Champagne
Nicolas Feuillatte Champagne Grand Reserve Brut to świetnie skomponowany szampan i kwintesencja stylu
Nicolas Feuillatte. Lekko złoty kolor, eleganckie, malutkie bąbelki, zapach kwiatów, aromat białych owoców,
migdałów i orzechów. W ustach okrągłe, świeże i harmonijne. Idealnie łączy się ze smażonymi owocami morza.
Lightly golden color, elegant, tiny bubbles, floral aroma, flavors of white fruits, almonds and nuts. In the mouth, round,
fresh and harmonious. Ideally combined with fried seafood.

Cava Brut Zero		 75cl
Castellblanch Metodo Tradicional		 15cl

80,11,-

Bardzo dobrze zharmonizowane. Szczepy Parellada, macabeo i xarello tworzą lekką, owocową i odświeżającą w smaku
kompozycję. Najwytworniejsze z całej selekcji Castellblanch.
Very well harmonized. Strains Parellada, Macabeo and xarello create a light, fruity and refreshing in flavor composition.
Most refinedacross Castellblanch selection.

Ponte Prosecco Extra Dry		 75cl
Prosecco Treviso		 10cl

60,10,-

PonteProsecco - wino to nosi nazwę odmiany winogron prosecco, która uprawiana jest w okręgach Valdobbiadene
i Conegliano w regionie Veneto. Prosecco ma jasno-słomkowy kolor, jabłkową nutę, jest bardzo aromatyczne, świeże
i harmonijne. W smaku pełne i wytrawne, jest idealnym aperitifem, doskonale pasuje do szerokiej gamy potraw.
Ponte Prosecco - the wine is called Prosecco grape variety , which is grown in the districts of Valdobbiadene
and Conegliano in the Veneto region . Prosecco is light straw color , apple note, is very flavorful, fresh and harmonious.
The taste is full and dry, is the perfect aperitif , fits a wide range of dishes.

Gancia Moscato Rose		 75cl
Piemont, Italy

65,-

Musujące, kremowe wino o intensywnym aromacie świeżych owoców, takich jak brzoskwinie, pomarańcze i maliny
z delikatną nutą szałwii. Wyśmienite jako aperitif. Idealnie komponuje się również z deserami i owocami.
Intensely aromatic, fresh, with fruity hints such as peach, sage, orange and raspberry. Sweet with less alcohol perception,
fragrant and full, with aromatic flavor that recalls the fruit such as peach, strawberry and citrus. Slightly citrine in the final.

Wina Domu
House Wine
Sendas Del Rey
blanco 75cl
La Tierra de Castilla Hiszpania		 15cl

50,10,-

Białe lekko wytrawne wino, sporządzone w całości z odmiany Airen. Jasna barwa, świeże aromaty owoców
i zrównoważony smak. Pasuje do bardzo wielu dań, w tym szczególnie do ryb, zup i dań z owoców morza.
White light dry wine, made entirely of Airen variety. The bright color, fresh fruit flavors and balanced taste.
Suitable for a wide range of dishes, especially fish, soups and seafood dishes.

Sendas Del Rey
rosso 75cl
La Tierra de Castilla Hiszpania		 15cl

50,10,-

Doskonałe, lekko wytrawne wino, 50% tempranillo i 50%garnacha wyprodukowane ze specjalnie
wyselekcjonowanych, winogron. Piękny, głęboki, rubinowoczerwony kolor. Intensywny owocowy aromat z nutą
wanilii i korzennych przypraw. Aksamitne i bogate w smaku. Doskonałe do czerwonych mięs, past i serów.
Excellent, slightly dry wine, 50% tempranillo and 50% Garnacha produced from specially selected, grapes. Beautiful, deep,
ruby red color. Intense fruity aroma with a hint of vanilla and spices. Velvety and rich in flavor. Excellent with red meats,
pastes and cheese.

Casablanca Cefiro Reserva Carmenere
tinto 75cl
D.O. Valle del Rapel Maule		 15cl

60,12,-

Reserva Carmenere, produkowane w dolinie Rapel, łączy purpurowo czerwony kolor, intensywne aromaty jagodowe
i bogate nuty karmelu i wanilii. Wino dojrzewa przez 8 miesięcy w małych dębowych beczkach dostarczających mu
delikatnych tanin, odcieni przypraw korzennych i intensywności dojrzałych owoców. Eleganckie i pełne z długim
finiszem. Doskonałe z makaronami, sałatkami, miękkimi żółtymi serami oraz potrawami z czerwonego i białego mięsa.
Reserva Carmenere, Rapel Valley produced, combines purple red color, intense berry aromas and rich notes of caramel and
vanilla. The wine matures for 8 months in small oak barrels for providing him a delicate tannins, tones of spices and ripe
fruit intensity. Elegant and full with a long finish. Perfect with pasta, salads, soft cheeses and dishes yellow with red and
white meat.

Ochagavia Silvestre Chardonnay
blanco 75cl
D.O. Rapel Valley, Santa Carolina		 15cl

60,12,-

Przyjemne wino w smaku, z owocową końcówką oraz nutą białych kwiatów i miodu z odrobiną beczki.
Polecane jako aperitif, białych mięs.
Nice wine-tasting, with a hint of fruit tip and white flowers and honey with a little tap. Recommended as an aperitif,
with white meats.

Wina Białe
White Wine
Rocca Ventosa Pinot Grigio		 75cl
I.G.T. Colline Teatine Włochy

70,-

Przyjemne orzeźwiając i chrupkie wino z akcentem owoców południowych i wyrazistym akcentem limonki.
Przyjemny, rześki finisz. Polecane jako aperitif, do owoców morza, ryb, drobiu i lekkich dań.
Pleasant dip and crisp wine with fruit accents and distinctive southern accent of lime. Pleasant, crisp finish.
Recommended as an aperitif, with seafood, fish, poultry and light dishes.

Casablanca Cefiro Sauvignon Blanc 		 75cl
D.O. Central Valley Chile

75,-

Sauvignon blanc wyprodukowane w Chile, w Central Valley. Świeże, kwiatowe wino o typowym smaku tropikalnych
owoców i aromacie cytrusów. Znakomite jako aperitif, do sałatek, białego mięsa i owoców morza.
Sauvignon Blanc produced in Chile, in the Central Valley. Fresh, floral wine with a typical flavor of tropical fruit and citrus
aroma. Excellent as an aperitif, with salads, white meat and seafood.

Vina Esmeralda		 75cl
Catalunya

65,-

Wytrawne wino, którego smak słodkich gruszek miesza się ze smakiem kruszonki świeżego ciasta, a aromat zachwyca
soczystą brzoskwinią i świeżym kwieciem.
Dry wine, the taste of sweet pears mixed with the taste of fresh dough crumbles and the aroma of juicy peach delights
and fresh flowers.

Wina Czerwone
Red Wine
Chateauneuf du Pape„Cuvee de la Reine Jeanne”		 75cl 185,A.C. Chateauneuf du Pape Ogier Francja
Cuvee de la Reine Jeanne jest kompozycją 80% grenache i 20% syrah, cinsault, mourvedre i counoise. Ciemno-rubinowy
kolor, zapach dojrzałych czerwonych owoców, wiśni w syropie i przypraw. Ponad roczne dojrzewanie w beczkach
dębowych powoduje, że wino jest bogate w taniny, gęste i skoncentrowane.
Cuvee de la Reine Jeanne is a composition of 80% grenache and 20% Syrah, Cinsault, Mourvedre combine into and counoise.
Dark ruby color, the smell of ripe red fruits, cherries in syrup and spices. Over annual maturation in oak barrels makes the
wine is rich in tannins, dense and concentrated.

Chianti „Castellani” 		 75cl
D.O.C.G. Chianti

81,-

Chianti z plantacji należących do rodziny Castellani ma rubinowoczerwony kolor, wyrazisty owocowy i lekko korzenny
smak z aromatem fiołków i borówek. Nieco szorstkie, mocne, młode wino jest odzwierciedleniem toskańskiej tradycji.
Chianti from a plantation belonging to the family of Castellani has rubinowoczerwony color, crisp fruity and slightly spicy
taste with the aroma of violets and blueberries. A little rough, strong, young wine is a reflection of Tuscan tradition.

Tignanello 		 75cl 550,I.G.T. Toscana Super Tuscan Antinori
Wino produkowane w 80% z sangiovese, 15% cabernet sauvignon i 5% cabernet franc. Starzone 14 miesięcy
w 225 litrowych beczkach. Pozostaje przez rok w butelkach zanim pojawi się na rynku. Jedno z najlepszych i najbardziej
poszukiwanych włoskich win.
The wine produced from 80% sangiovese, 15% cabernet sauvignon and cabernet franc 5%. aged 14 months in 225 liter
drums. It remains for a year in bottle before you get on the market. One of the best and most sought-after Italian wines.

Barolo Campo Verde		 75cl 195,D.O.C.G. Barolo
Wspaniałe wino, zachwycające nawet jako młody rocznik. Przed wprowadzeniem na rynek dojrzewało trzy lata, z czego
dwa w beczkach. Aromaty fiołków, śliwek i trufli dobrze komponują się z dosyć wysoką kwasowością i taniną.
Great wine, amazing even as a young vintage. Before placing on the market matures three years, two of them in barrels.
Aromas of violets, plums and truffles well with quite high acidity and tannin.

Casa Lapostolle Cabernet Sauvignon 		 75cl 110,D.O. Valle del Rapel, Casa Lapostolle Chile
Jakość Gran Reserva Cabernet Sauvignon z dodatkiem malbec (15%) uprawiane
w Rapel Valley. Poddawane procesowi dojrzewania przez 12 miesięcy w małych beczkach z francuskiego dębu.
Złożony aromat dojrzałych czerwonych porzeczek, śliwek, wiśni z lekką nutą dębu. Może dojrzewać w butelce nawet do 10 lat.
Polecane do czerwonego mięsa, makaronów, łososia z grilla oraz serów.
The quality of the Gran Reserva Cabernet Sauvignon with Malbec (15%) grown in the Rapel Valley. Maturation for
12 months in small French oak barrels. Complex aromas of ripe red currants, plums, cherries with a hint of oak.
Can be matured in the bottle for up to 10 years. Recommended for red meat, pasta, grilled salmon and cheese.

Wino Różowe
Rose Wine
Santa Digna Cabernet Sauvignon Rose		 75cl
Central Valley, by Miguel Torres – Chile

68,-

Jasno wiśniowy kolor, skoncentrowany i mocny zapach. Aromaty śliwek, truskawek z nutą grapefriuta.
Lekkie z delikatnym, kwaśnym posmakiem kwiatów pomarańczy. Polecane jako aperitif oraz do wędzone mięsa, past,
dań warzywnych.
Bright cherry colour with a concentrated and intense flavour. Aromas remiscent of plum and strawberry with
grapefruit notes. Light, with a delicate, bitter orange blossom aftertaste. Recommended as aperitif or with cured meat
(e. g. ham, sausages and salami), and many pasta and vegetable dishes.

Wina Półsłodkie i Słodkie
Semi-Sweet wine and sweet
Villa Rosale Chardonnay/Pinot Bianco
blanco 75cl
I.G.T. Veneto		 15cl

50,10,-

Intensywne półsłodkie wino o słomkowej barwie i wyraźnie wyczuwalnych owocach gruszki.
Średnio intensywne, w owocowym stylu, z miękkimi taninami. Dobre i przyjemne wino.
Intensive semi-sweet wine with a straw-colored and clearly perceptible pear fruit. Moderately intense in fruity style,
with soft tannins. Good and pleasant wine.

Villa Rosale Merlot/Cabernet
tinto 75cl
I.G.T. Veneto		 15cl

50,10,-

Intensywne półsłodkie wino o rubinowej barwie i wyraźnie wyczuwalnych owocach jeżyny. Średnio intensywne,
w owocowym stylu, z miękkimi taninami. Dobre i przyjemne wino.
Semi-sweet wine with an intense ruby color and blackberry fruit clearly perceptible. Moderately intense in fruity style,
with soft tannins. Good and pleasant wine.

