
Karta Win



Wina Musujące
Frederic Chopin Demi-Sec 75cl 75,-
Vin Mousseux France półWytraWne
Deserowe wino musujące półwytrawne wytwarzane metodą charmat. 
Słomkowy kolor, lekko słodki smak i subtelne aromaty tworzą ciekawe 
i harmonijne wino, które świetnie komponuje się ze świeżymi owocami 
i delikatnymi deserami.

Prosecco Ponte Extra Brut 75cl  89,-
D.O.C. Treviso, Ponte Włochy WytraWne  20cl 38,-
Stylowy towarzysz podczas toastów i aperitifów. Wino o kwiatowym 
zapachu i owocowym smaku. Idealny dodatek do dań z ryb i białych mięs.

Wina Białe
Premio White 75cl 49,-
Central Valley, Santa Carolina półWytraWne 15cl 12,-
Świeże, miękkie i owocowe wino o intensywnych zapachach owoców 
południowych, głównie cytryn. Bardzo przyjemne i delikatne.

Rene Barbier Vina Augusta 75cl 94,-
D.O. Penedes półsłodKie 15cl 19,-
Wino ma jasnożółtą barwę i wyraźne jabłkowe i bananowe aromaty 
oraz nutę pomarańczową. Jest lekkie i subtelne na podniebieniu. 
Ma elegancką słodycz zrównoważoną łagodną kwasowością.

Rocca Ventosa Pinot Grigio 75cl 95,-
I.G.T. CollineTeatine deliKatnie WytraWne 15cl 20,-
Przyjemne orzeźwiające 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.

Ventisquero Sauvignon Blanc 75cl 115,-
D.O. Central Valley WytraWne 15cl 24,-
Wino o żółtym odcieniu, zielonkawymi refleksami. Dominuje aromat 
ananasów, banana i cytrusów. Świeże o odpowiedniej kwasowości. 
Polecane do ryb, małż, białego mięsa.

Woodhaven Chardonnay 75cl 125,-
California WytraWne
Wino o wyraźnie owocowych aromatach, w szczególności: brzoskwini, 
gruszek, jabłek, cytryn oraz ananasów z delikatnymi nutami wanilii. 
Część partii wina jest poddawana procesowi starzenia w beczkach 
z dębu francuskiego, amerykańskiego i węgierskiego.

Macon Villages 75cl 175,-
A.C. Macon Villages, Joseph Drouhin WytraWne
Dobrej klasy białe, wytrawne wino z intensywnym bukietem owocowo-
kwiatowym. Jedwabiste i aksamitne w smaku. Doskonałe do potraw 
rybnych, drobiu i cielęciny.

Soldepenas White 18,7cl 29,-
Vino de Mesa półWytraWne
Jasno-słomkowa barwa z aromatycznymi, owocowymi zapachami. 
Półwytrawne, doskonałe do lekkich posiłków, a zwłaszcza zup, 
dań rybnych, drobiu i owoców morza.

Wina Różowe
Antares Cabernet Rose 75cl 75,-
Central Valley, Santa Carolina WytraWne 15cl 17,-
Świeże i jedwabiste wino o jasno różowej barwie z charakterystycznymi 
cytrusowymi aromatami. Dominują intensywne zapachy czerwonych 
owoców, truskawek i malin. Niezwykle przyjemny finisz.  
Polecane jako aperitif, ryb, sałatek, grillowanego białego mięsa.

Wina Czerwone
Premio Red 75cl  49,-
D.O. Central Valley, Santa Carolina półWytraWne 15cl  12,-
Świeże i soczyste wino. W bukiecie dominują aromaty dojrzałych jagód. 
Bardzo przyjemne i delikatne.

Villa Rosale Merlot Cabernet 75cl 75,-
I.G.T. Veneto, Włochy półsłodKie 15cl 18,-
Wino półsłodkie, delikatne, o długotrwałym bukiecie z nutami suszonych 
owoców. Delikatne akcenty korzenne.
 

Vina Bujanda Tinto  75cl 105,-
D.O. Rioja WytraWne 15cl 21,-
Aromaty czarnych i czerwonych owoców (czarnej porzeczki, borówek, 
malin) z wyczuwalnymi nutami mlecznymi oraz kremowych cukierków. 
W smaku jedwabiste z długą końcówką.

Yelcho Cabernet Sauvignon Reserva Especial 75cl 125,-
Valle del Maipo, Chile WytraWne 15cl 25,-
Wino w ustach dobrze zrównoważone, z miękkimi taninami 
prowadzącymi do długiego finiszu gdzie odczujemy nuty czerwonych 
owoców i wanilii. Wino doskonale pasuje do dojrzałych serów, 
grillowanych mięs i pikantnych potraw.

Woodhaven Zinfandel  75cl 125,-
California WytraWne
Dobrze zbudowane wino bogate w aromaty śliwek oraz wiśni o pięknej, 
intensywnej barwie wpadającej w granat. W smaku wyczuwalne 
są maliny oraz czarna porzeczka z delikatną nutą przypraw.  
Winogrona pochodzą z wyselekcjonowanych w Północnej Kalifornii. 
Wino poddawane jest procesowi wydłużonej fermentacji,  
co pozwala na pełne wydobycie smaku oraz złagodzenie tanin.

Bin 50 Shiraz 75cl 137,-
South Eastern Australia, Lindemans WytraWne
Lindemans Bin 50 Shiraz dojrzewa przez 12 miesięcy we francuskim, 
amerykańskim i niemieckim dębie. Bin 50 odzwierciedla 
charakterystyczne cechy odmiany shiraz - pełne złożonych aromatów 
czerwonych owoców, i delikatne pieprzowe, korzenne nuty. 
Dobrze zrównoważone z miękkim garbnikowym finiszem. Idealne do 
wołowiny, baraniny, makaronów, owoców, sera a nawet czekolady.

Soldepenas Red 18,7cl 29,-
Vino de Mesa półWytraWne
Aromatyczne półsłodkie wino o lekko granatowych refleksach. 
Wyraźnie zarysowana słodycz.
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