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Heinrich Vollmer Riesling

ISZKI

75 cl

75,-

15 cl
17,Świeże, wytrawne niemieckie wino o słomkowej barwie. Kruche i
świeże aromaty brzoskwini, jabłka i moreli w połączeniu z piękną
mineralnością i subtelną kwasowością. Pełne i świetnie
zbudowane. Cudownie orzeźwiające wino. Pasuje do potraw z
ryb (np. pstrąga), cielęciny, drobiu w sosach, warzyw i jest to
miły dodatek do świeżych sałatek i przystawek.
Pfalz, Weingut Heinrich Vollmer - Niemcy

A fresh, dry German wine with a straw color. Crisp and fresh aromas of peach,
apple and apricot combined with beautiful minerality and subtle acidity. Full and
well-built. A wonderfully refreshing wine. Fits fish dishes (eg trout), veal, poultry in
sauces, vegetables and is a nice addition to fresh salads and appetizers or as an
aperitif.

Telish Chardonnay

75 cl

55,-

15 cl
12,Lekko wytrawne wino o jasnosłomkowej barwie ze złotymi refleksami. W nosie intensywne aromaty białych kwiatów, połączone z nutami dojrzałych owoców cytrusowych. W ustach
owocowe, świeże i orzeźwiające. Wino o dobrej strukturze i idealnie zrównoważonej kwasowości. Wykończenie bardzo przyjemne z delikatnym posmakiem jabłek i cytrusów. Podawać do
dań z białych mięs, ryb, lekkich serów, jako aperitif.
Pleven, Telish - Bułgaria

Slightly dry wine with light-brown color with golden reflections. The intense aromas
of white flowers in the nose, combined with the notes of ripe citrus fruits. Fruity,
fresh and refreshing. Wine with good structure and perfectly balanced acidity.
Finish very pleasant with a delicate aftertaste of apples and citrus. Serve to dishes
of white meats, fish, light cheeses, or aperitif.

Telish Merlot

75 cl

55,-

15 cl
12,Lekko wytrawne wino bułgarskie. Zbudowane w 100% ze szczepu Merlot. Posiada piękny rubinowy kolor. W nosie wyczuwalne
na pierwszym planie czereśnie i odrobina czarnej porzeczki, w
tle delikatne nuty karmelu, miodu i słodkich ziół. Ciało umiarkowane, smak elegancki lekko przydymiony. Podawać do mięs i
wędlin na zimno, dań półmięsnych (np. makarony), na aperitif.

Pleven, Telish - Bułgaria

Lightly dry Bulgarian wine. Built in 100% Merlot strain. It has a beautiful ruby color. A
cherry blossom and a bit of blackcurrant in the foreground, with delicate notes of
caramel, honey and sweet herbs in the background. Moderate body, elegant
taste slightly smoky. Serve with cold meats and meats, half-meat dishes, such as
pasta or aperitif.
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Belchapel Sauvignon Blanc

75 cl

60,-
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Belchapel Cabernet Sauvignon 75 cl 60,-

IGP Côtes de Gascogne, LGI-Wines - Francja

IGP Côtes de Gascogne, LGI-Wines - Francja

Wytrawne wino łączące w sobie nowoświatową dojrzałość
owocu z okrągłą i mocną strukturą Starego Świata. Bladożółte
w kolorze, w nosie zaś zachęcające złożonymi aromatami
tropikalnych owoców i kwiatów oraz nutami czarnego bzu i ziół.
Usta bogate i eleganckie, z długim finiszem. Podawać do
sałatek, marynowanych warzyw, curry i ryb.

Wytrawne wino łączące nowoświatową dojrzałość owocu z
elegancką strukturą rodem ze Starego Świata. W nosie to klasyczny Cabernet Sauvignon z mnóstwem porzeczki i zielonej
papryki. Jedwabiste i owocowe w ustach z pikantną końcówką.
Podawać do sosu bolońskiego, smażonej ryby, sera.

The wine combines the newfruits maturity of the fruit with the round and strong
structure of the Old World. Pale yellow in color, and in the nose, encouraging with
complex aromas of tropical fruits and flowers, and notes of elderberry and herbs.
Lips are rich and elegant, with a long finish. Serve to salads, marinated vegetables,
curry and fish.

Casa Defra Pinot Grigio

75 cl

57,-

Delle Venezie IGT, Cielo e Terra – Włochy

Charakteryzuje się zdumiewającą werwą i świeżością. Ma półwytrawny smak, lekko cytrynowożółtą barwę. Rozpoznawalny,
kwiatowy bukiet kwiatowy z nutą świeżego ananasa, skórki chleba oraz wyczuwalnym miodem i migdałami dopełnia obraz
tego ciekawego wina. Na finiszu delikatny i pokrzepiający posmak. Można je podawać do zup, dań z białego mięsa i sałat.
It is characterized by astonishing verve and freshness. It has a slightly lemon-yellow
color. Recognizable floral bouquet floral with a hint of fresh pineapple, bread crust
and noticeable honey and almonds completes the picture of this interesting wine.
At the finish delicate and refreshing aftertaste. They can be administered to soups,
dishes with white meat and salads.

Wino starzone 5 m-cy w beczkach z dębu francuskiego i amerykańskiego
This wine combines New World ripeness with Old World elegant structure. In the
nose it is an exemplary Cabernet Sauvignon with a lot of cassis and green pepper.
Smooth and fruity in the mouth with spicy finish.

Maestro Primitivo

75 cl

60,-
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Aragus

75 cl

68,-

Aragonia, Bodegas Aragonesas - Hiszpania

Intensywnie wiśniowy kolor z czerwono-fioletowymi refleksami.
Bardzo intensywny aromat dojrzałych, czarnych owoców z pikantnymi i mineralnymi nutami. W ustach miękkie i uporządkowane z dobrą strukturą, wyraźnym jedwabistym i harmonijnym
finiszem oraz wytrawnym smakiem. Idealne do grillowanych i
pieczonych mięs, pulpetów, gulaszy, zapiekanek.
Intense cherry color with red-purple hues. Very intense aromas of ripe black fruit
with spicy and mineral notes. In the mouth soft and tidy with good structure and a
clear silky and harmonious finish. Ideal for grilled and roasted meats, meatballs,
stews, casseroles.

IGT Puglia, Cielo e Terra- Włochy

Klasyczne, atrakcyjne, ciemnorubinowe Primitivo z gron uprawianych we włoskiej Apulii. W nosie intensywne aromaty ciemnych owoców, pieprzu, cynamonu i goździków. W ustach półwytrawne z wyczuwalną nutą słodyczy, harmonijne, z krągłymi
taninami i dobrą strukturą. Idealne do czerwonych mięs, pieczeni, dziczyzny, pikantnego makaronuz czerwonym mięsem.
Classic, attractive, dark-ruby Primitivo from grapes grown in the Italian Apulia.
Intense aromas of dark fruit, pepper, cinnamon and cloves. The mouth is delicately dry with a hint of sweetness, harmonious, with round tannins and a good structure. Perfect for red meats, roasts, venison, spicy pasta with red meat.
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Prosecco Spumante

SUJACE

białe 75 cl

60,-

DOC Veneto, Tor dell ’Elmo - Włochy

Georgian Valleys Tsinandali

75 cl

62,-

Kachetia, Tbilvino - Gruzja

Bogate i odświeżające białe gruzińskie wino wytrawne. W nosie
świeże winogrona, owoce pigwy oraz nuty cytrusowo-kwiatowe.
W ustach delikatne dotknięcie wanilii. Goryczkowy, ziemisty posmak. Podawać do: sałatek, grillowanych warzyw, kurczaka w
cytrynowych sosach, gotowanych ryb.
Rkatsiteli, Mtsvane
Complex and refreshing white Georgian dry wine. Fresh grapes on the nose together with quince and some citrus and floral hints. A subtle touch of wanilla on
the palate. Bitter, earthy ending.

La Palma Chardonnay

75 cl

Georgian Valleys Saperavi

75 cl

78,-

Kachetia, Tbilvino - Gruzja

Prawdziwe gruzińskie Saperavi. Wytrawne wino o intensywnie
czerwonej barwie. W nosie zapachy charakterystyczne dla odmiany aromaty świeżych owoców wiśni, morwy, w połączeniu z
nutami kawy, czekolady oraz dębowych niuansów. W ustach
pełny, owocowy smak oraz waniliowo-korzenne wykończenie.
Podawać do smażonych i grillowanych mięs, pieczonego kurczaka, serów twardych, gulaszy wołowych.
True Georgian saperavi. Wine of intense red color. In the nose, aromas characteristic of the variety are aromas of fresh cherry, mulberry, and coffee, chocolate and
oak notes. The mouth is full, fruity and vanilla-spicy finish. Serve with fried and
grilled meats, roast chicken, hard cheese, beef stew.

Najmodniejsze wino z bąbelkami na stołach europejskich tzw.
lekkie, łatwe i przyjemne. Jasny, słomkowy kolor z eleganckimi
bąbelkami. Bukiet pełen aromatów miodu, kwiatów oraz jabłek.
W smaku delikatne, odpowiednio zbalansowane.
Trendiest wine with bubbles on the so-called European tables. lightweight, easy
and fun constrained. Bright straw color with fine bubbles. A bouquet full of aromas
of honey, flowers and apples. The taste is delicate, balanced respectively.
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78,-

Cachapoal Valley, Viña La Rosa - Chile

Wytrawne wino o słomkowym kolorze z zielonkawymi i złotymi
refleksami. Aromatyczne i ekspresyjne. W aromatach i smaku
świeże nuty cytryn, brzoskwiń, moreli i ananasa. W ustach wyczuwalne nuty cytrusów, zielonego jabłka, agrestu i owoców
tropikalnych. Pozostawia przyjemne orzeźwienie. Pełne, gładkie,
wyraża cały charakter odmiany chardonnay. Podawać do zielonych warzyw, sałatek, makaronów, kurczaka w sosie śmietanowym, ryb.
A dry wine of straw-colored color with greenish and golden reflections. Aromatic
and expressive. In flavors and flavors fresh notes of lemons, peaches, apricots and
pineapple. The notes of citrus, green apple, gooseberry and tropical fruits are
noticeable in the mouth. Leaves a pleasant refreshment. The full, smooth, expresses the whole character of the chardonnay variety. Serve to green vegetables,
salads, pasta, chicken in cream sauce, fish.

Tamaya Carmenere Reserva

75 cl

84,-

DO Valle di Limari, Vina Casa Tamaya – Chile

Wytrawne wino o głębokim rubinowym kolorze z fioletowymi
refleksami. Intensywne aromaty czarnych owoców, jeżyn, śliwki,
czekolady, pełne nowoczesnego stylu. Nuty jagód, suszonych
ziół, papryki uzupełniają wspaniały smak. Dobrze zbalansowane, eleganckie i bogate ciało o słodkich, aksamitnych taninach. Długi, elegancki finisz. Polecane do wieprzowiny, steków,
kaczki oraz jagnięciny w ostrych sosach.
Wino starzone przez 10 m-cy w beczkach z francuskiego i amerykańskiego dębu.
The wine has a deep ruby color with purple hues. Intense aromas of black fruit,
blackberry, plum, chocolate, full of modern style. Notes of berries, dried herbs,
peppers, add to the unique flavor. Well balanced, elegant and rich body with
sweet, velvety tannins. Long, elegant finish. Recommended for pork, steaks, duck
and lamb in sharp sauces.

Georgian Valley Alazani Valley

75 cl

55,-

15 cl
12,Wino o delikatnych aromatach brzoskwiń i zielonych jabłek.
W smaku półsłodkie, orzeźwiające i cytrynowe na podniebieniu.
Idealne wino, aby cieszyć się nim samodzielnie. Ale pasuje także
do deserów, suszonych owoców.
Kachetia, Tbilvino - Gruzja

A wine with delicate aromas of peaches and green apples. The taste semi sweet,
refreshing and citrus on the palate. The perfect wine to enjoy it yourself. But also
suitable for desserts, dried fruit, cheeses.

