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WI NA BI AŁE

GAVI DOC FEUDI SALENTI
PIEMONT/WŁOCHY

123 zł

Cortese
Złocisty kolor z krystalicznym refleksem.
W nosie możemy odszukać takie aromaty jak
przejrzałe jabłko, gruszka, melon. Winifikowane
na endemicznym szczepie Cortese

GEWURZTRAMINER
TERLAN
ALTO ADIGE/WŁOCHY

128 zł

Gewurztraminer
Barwa o charakterze intensywnie-złotym. Typowe
dla Traminera niuanse znajdują się właśnie i tutajmelon, winogron, brzoskwinia. W ustach czuć sporą
oleistość, przyjemnie zrównoważoną.

CALA
PUGLIA/WŁOCHY

80 zł
17 zł

Verdeca
Delikatny kolor z odcieniami zielonkawymi.
Zapach dojrzałych białych kwiatów oraz cytrusów.
W ustach pełne i harmonijne

CORTE GIARA
PINOT GRIGIO
VENETO/WŁOCHY

80 zł
17 zł

Sauvignon - Viognier
Blady kolor z odcieniami słomkowymi. Zapach
dojrzałych białych owoców, z nutami cytrusów
Pinot Grigio jest bezapelacyjnie najpopularniejszym
białym, włoskim winem. W ustach lekkie z gładką
strukturą, wyraźną, orzeźwiającą kwasowością.

IL MANDORLO
TENUTA SAN PIETRO
PUGLIA/WŁOCHY

197 zł

Cortese
Zaznaczona jasno żółta barwa z odcieniami
zielonkawymi. W aromacie dżem figowy
oraz źródlaność. Wino wirtuozyjne, winifikowane
na endemicznym szczepie Cortese

MARGANADE
KAMPANIA/WŁOCHY

99 zł

Fiano
Blado-zielonkawa barwa o lekkim nasyceniu.
W nosie wino wyraźnie „zielone”- sporo ziołowości
i mentolu. Wino ma przyjemny, mineralno-ziołowy
charakter. Uwodzi subtelną kwasowością.

WI NA BI AŁE

ROSATO DEL SALENTO
PUGLIA/WŁOCHY

77 zł

Negroamaro
Blado-łososiowy kolor z lekką perlistością.
W nosie nuty kokosa oraz kwiat pomarańczy.
W ustach pojawia się przyjemna owocowa słodycz.

COTE DE LECHETE
CHABLIS PREMIERE CRU
BURGUNDIA/FRANCJA

160 zł

Chardonnay
Połyskliwy-złocisty kolor o mieniącym się pigmencie.
W aromacie sporo ascetycznych - mineralnych
akordów. Elegancka kompozycja na podniebieniujest odpowiednikiem wyższej szkoły Francuskiego
winiarstwa - działek Premier Cru.

MARQUES DE RISCAL
BLANCO
RUEDA/HISZPANIA

83 zł
18 zł

Verdejo
Dyskretny kolor z odcieniami blado-zielonymi.
Aromat tego wina ma kierunek egzotyczny- melon/
niedojrzały ananas. W ustach lekka kwasowość
przeplata się z perlistością.

LES VENERABLES
147 zł
VIEILLES VIGNES - CHABLIS
BURGUNDIA/FRANCJA
Chardonnay
Wyraziście złocisty kolor z krystalicznym refleksem.
W nosie możemy odszukać takie aromaty jak
zielone jabłko, kreda, źródlaność. Kompozycja
smakowa to pełna harmonia między kwasowością,
słodyczą i alkoholem.

DUO DES MERS,
VIN BLANC, LPR,
LANGWEDOCJA/FRANCJA

75 zł
16 zł

Sauvignon - Viognier
Subteltny kolor z odcieniami słomkowymi.
Zapach dojrzałych białych owoców, z nutami
ziół. Zaznaczona obecność odmiany Sauvignon
Blanc. W ustach lekkie z gładką strukturą, wyraźną,
orzeźwiającą kwasowością.

GRUNER VELTLINER
RABL
LANGENLOIS/AUSTRIA

83 zł
18 zł

Gruner Veltliner
Kolor jest blado-zielonkawy, cielistość nieco
wodnista. W zapachu można wyodrębnić limetkę,
zioła oraz lekki niuans migdałowy.

WI NA BI AŁE

VILLA WOLF RIESLING
DRY
PFALZ/NIEMCY

85 zł

Riesling
Blado-złocista, nienasycona barwa. Zapachem
przypomina świeżo przekrojone jabłko i lekką
woń cytrusa. Usta o charakterze półwytrawnym
z wyraźną dominantą kwasowości, alkohol
niewyczuwalny.

CISPLATINO
TORRONTES
URUGWAJ

86 zł

Torrontes
Lekko złocista barwa o umiarkowanym nasyceniu,
w nosie odnajdziemy sporo kwiatowości oraz
mineralność. W ustach delikatnie wytrawne,
nuty owocowe równoważą subtelny smak.

TURNAU SOLARIS
BANIEWICE/POLSKA

120 zł
25 zł

Solaris
Aromaty gruszki, brzoskwini i miodu znajdują swoje
odbicie w smaku, gdzie wyraźna grejpfrutowa
kwasowość równoważy się z wytrawnością
i dojrzałością, niepozbawioną owocu.

RESERVE SAUV. BLANC,
115 zł
MARLBROUGH, LAWSON’S DRY
HILLS / NOWA ZELANDIA
Sauvignon Blanc
Intensywna złota barwa i wysoka ekstraktywność
odznacza się na pierwszy rzut oka. W aromacie całą
saga maślano-tostowych aromatów oraz towarzystwo
pieczonego agrestu. Usta dobrze zbudowane, ciężkie,
bogate.

WI NA CZERWONE

MONTEPULCIANO
78 zł
D’ABRUZZO, FEUDO ANTICO, 17 zł
ABRUZJA/WŁOCHY
Montepulciano
Intensywny rubinowy kolor z odcieniami fioletu.
Zapach dojrzałych czerwonych owoców, z nutami
lukrecji i pikantnych przypraw. W ustach pełne,
z dobra strukturą, miękkim długotrwałym
wykończeniem. Klasyka odmiany Montepulciano.

POGGIO ALL TESSORO
299 zł
SONDRAIA
BOLGHERI SUPERIORE DOC, WŁOCHY
Cabernet Sauvignon, Merlot , Cabernet Franc
Intensywny rubinowy kolor. Subtelne aromaty
egzotycznej przyprawy, tytoniu, jeżyn i czarnej
porzeczki. Na podniebieniu miękkie, okrągłe, pełne,
z trwałymi jedwabistymi i dojrzałymi taninami
na finiszu.

GOCCE
PUGLIA/WŁOCHY

199 zł

Primitivo
Starannie, ręcznie wybierane owoce szczepów
Primitivo di Manduria powoduje, że intensywna
czerwień koloru jest ożywiona mnóstwem
fioletowych refleksów. Aromaty dojrzałych jagód
są podkreślone przez delikatny i elegancki smak.

CHIANTI CLASSICO
DOCG RISERVA, VOLPAIA,
TOSKANIA/WŁOCHY

230 zł

Sangiovese
Rubinowy kolor z granatowym odcieniem. Aromat
truskawkowej konfitury, wiśni i jeżyn, jesiennych
leśnych liści z odrobiną białych trufli i przypraw.
W ustach dobrze zorganizowane z elegancką
teksturą i długim finiszem.

125 NEGROAMARO,
PUGLIA/WŁOCHY

94 zł
20 zł

Negroamaro
Intensywnie czerwone wino ze starannie
wyselekcjonowanych szczepów negroamaro .
Jego bukiet to elegancka, harmonia połączenia
cynamonu, czerwonych owoców i czarnego pieprzu.

PAPALE
PRIMITIVO DI MANDURIA
PUGLIA/WŁOCHY

135 zł

Primitivo
Czerwono-rubionowa barwa, smak okrągły i miękki,
przypominający aromatyczną konfiturę z leśnych
owoców. Wino bardzo identyfikujące się ze swoim
terroir, z potężną strukturą, ale i z zauważalną
elegancją.

WI NA CZERWONE

MORE
SALICE SALENTO
PUGLIA/WŁOCHY

118 zł

Negroamaro/Malvasia Negra
Barwa wina rubinowa z fioletowymi refleksami.
Intensywne aromaty wywołują uczucia czerwonych
owoców w brandy, śliwka z nutą przypraw
i lukrecji, suszone owoce. W smaku jest pełne,
miękkie, dobrze zintegrowane taniny. Długi finisz
uzupełniony w suszone figi, kakao i posmak kawy.

PAGO FLORENTINO
133 zł
VINO DE PAGO, ARZUAGA,
CASTILLA LA MANCHA/HISZPANIA
Tempranillo
Głęboko rubinowy kolor z odcieniami granatu.
Zapach z aromatem kakao, cedru i dojrzałych
czarnych porzeczek. Okragłe i aksamitne
na podniebieniu, dobrze zbudowane, eleganckie
z balsamicznym i mineralnym posmakiem.

VIS PRIMITIVO
PUGLIA/WŁOCHY

126 zł

Primitivo
Wino odznacza się intensywną rubinową barwą
z granatowymi refleksami. Bukiet utrwalają dojrzałe
owoce suszonej śliwki, drewna, czerwonej porzeczki
i czekolady. W ustach pełne o dobrej strukturze.
Nuta końcowa jest skoncentrowana i bardzo długa.

SOMMOS RESERVA
BODEGAS SOMMOS,
SOMONTANO/HISZPANIA

106 zł

Cabernet Sauvignon/Merlot/Syrah
Kolor rubinowy z purpurowym odcieniem. Złożone
i eleganckie aromaty z delikatnie pikantnymi nutami
kakao, kawy i kandyzowanych owoców.
W ustach miękkie, obfite i mięsiste, harmonijne
aksamitne taniny na finiszu.

SAN PIETRO
BELLAVITTA
PIEMONT/WŁOCHY

116 zł

Albarossa/Barbera/Cabernet Sauvignon
Intensywna czerwona barwa z purpurowymi
akcentami. Wspaniały smak podkreślony
przez dojrzałość owoców i aromaty tradycyjnej
konfitury z czarnej porzeczki.

RESERVA RIOJA DO,
MARQUES DE RISCAL,
RIOJA, HISZPANIA

121 zł

Tempranillo/Graciano/Mazuelo
Kolor wiśniowy. Pikantne, balsamiczne aromaty.
Na podniebieniu jest pełne i smaczne, o dobrej
strukturze i zaokrąglonych, eleganckich taninach.
Wykończenie długie i świeże z dębowym
posmakiem.

CISPLATINO TANNAT
SMALL RESERVE,
PISANO/URUGWAJ

86 zł
19 zł

Tannat
Ciemny rubinowy kolor. Delikatne i skoncentrowane
aromaty wędzonych śliwek, orzechów włoskich,
przypraw i grzybów. W ustach bardzo eleganckie,
o gładkiej strukturze i dobrej gęstości. Dojrzewanie
3 do 4 miesięcy w beczce z francuskiego dębu.

WI NA CZERWONE

DUO DES METS,
VIN ROUGE, LPR,
LANGWEDOCJA/FRANCJA

75 zł
16 zł

Merlot/Cabernet
Rubinowy kolor. Aromaty leśnych owoców –
jagód i jeżyn, także wiśni i morwy. W ustach
dobrze zbalansowane smaki ciemnych owoców
pestkowych, a także czarnej porzeczki, czekolady.
Na finiszu jest lekko taniczne.

SEXY BEAST
TWO HANDS,
BAROSSA/AUSTRALIA

188 zł

Shiraz
Kolor głęboki ciemnoczerwony z purpurowym
odcieniem. Aromat czerwonych galaretek, jagód,
lawendy , z nutami łagodnego pieprzu. Podniebienie
pełne charakteru, dobrze ułożone, wyraźne owoce
jagód i kwiatowe akcenty lawendy, wspaniała
tekstura i mineralne nuty w długim zakończeniu.

HENRY FESSY,
BURGUNDIA/FRANCJA

78 zł
17 zł

Gamay
Głęboki rubinowy kolor. Dominują aromaty
świeżych czerwonych owoców z delikatnymi
nutami przypraw. Na podniebieniu lekkie
ale skoncentrowane, z dominacją truskawek,
malin i czerwonych wiśni.

MALBEC ALAMOS,
BODEGAS CATENA ZAPATA,
MENDOZA/ARGENTYNA

78 zł

Malbec
Wiśniowy kolor. Zapach dojrzałej czarnej wiśni
z kwiatową nutą i szczyptą przypraw. W ustach
pełne, miękkie i elastyczne, z posmakiem jeżyn,
malin i czarnych porzeczek z nutami słodkich
przypraw i odrobiną skóry. Wykończenie jest długie
i trwałe z miękkimi taninami.

TRIADA L’OPERA,
DOLNY ŚLĄSK

133 zł

POLSKA

Cabernet Kantor/Cabernet Cortis/Baron
Triada, to bardzo mocne i wyraźne wino,
charakteryzujące się bukietem bardzo dojrzałych
i słodkich wiśni oraz przypraw takich jak wanilia,
biała czekolada. Dojrzewanie w beczce złagodziło
wyraz tanin.

MASSAYA
CHATEAU MASSAYA,
DOLINA BEEKA/ LIBAN

121 zł

Cabenet Sauvignon/Mouvedre/Syrah
Intensywny purpurowy kolor z czerwonymi
refleksami. Pełne aromaty dojrzałych jeżyn, wiśni,
wędzonych śliwek mieszają się z orientalnymi
zapachami kadzideł i drzewa sandałowego. Smak
bogaty i złożony, dobrze zrównoważone taniny.

WI NA MUSUJ ACE

CHAMPAGNE LANSON
BLACK LABEL BRUT NV/
SZAMPANIA/FRANCJA

305 zł

Chardonnay, Pinot Noir
Intenswny- złocisty kolor z zaznaczonym
musowaniem. W aromacie pojawia się świeże
ciasto drożdżowe z cytrusami i odrobiną masła.
Usta to już szlachetna mineralność i długi posmak
klasyka francukiego winiarstwa.

CHAMPAGNE MOET
NECTAR
SZAMPANIA/FRANCJA

483 zł

Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Odznacza się jasno żółta barwa z odcieniami
zielonkawymi. W aromacie dżem figowy
oraz gruszki. Wino wirtuozyjne o niezwykłym
ekstrakcie.

CHAMPAGNE LANSON
ROSE LABEL BRUT NV/
SZAMPANIA/FRANCJA

381 zł

Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Kolor delikatnie łososiowy. W zapachu odnajdziemy
różany ogród, pomelo i dżem miarabelkowy .

CHAMPAGNE MOET
ROSE
SZAMPANIA/FRANCJA

460 zł

Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Blado-łososiowy kolor z lekką perlistością. W nosie
aromaty bezy truskawkowej oraz subtelny niuans
liczi. W ustach pojawia się wiecznie mineralna nuta
z finezyjną końcówką

CHAMPAGNE MOET
BRUT
SZAMPANIA/FRANCJA

424 zł

Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Złocista szata z wyraźnym musowaniem.
Nos to tarta alzacka z cytrusem i ziołami. W ustach
odnajdziemy równowagę i harmonię o mineralnym
charakterze.

CREMANT VIVE-LA-JOIE
BRUT BAILLY LAPIERRE/
BURGUNDIA/FRANCJA

170 zł

Chardonnay
Intensywnie złoty kolor z wyraźnym, długim
musowaniem. Zapach mokrej kredy, dojrzałego
jabłka i świeżej brioszki. W ustach wyraźna
mineralność z następującym długim finiszem.

WI NA MUSUJ ACE

PROSECCO SPUMANTE
EXTRA DRY MONTELLIANA
VENETO/WŁOCHY

PORTO

77 zł
15 zł

Prosecco
Subtelne musowanie w kolorze lekko złocistym.
Aromatycznie przypomina wiosenny sad pełen
kwiatów. Wino ma charakter delikatnie wytrawny.

TAWNY PORTO KOPKE,
PORTO/PORTUGALIA

98 zł

Touriga Nacional, Tinta Roritz
Wino wzmacniane o lekko rudawej barwie.
W nosie przepełnione wanillią i wiśniami
w czekoladzie. Usta to już przyjemna owocowa
słodycz wykończona lekkim niuansem beczkowym.

VERMUTH
VERMUTH BIANCO

170 zł
20 zł

VERMUTH ROSSO

170 zł
20 zł

VERMUTH EXTRA DRY

170 zł
20 zł

