Prosecco Extra Dry

80,-

Włochy/Prosecco DOC/Collis Riondo/Glera 100%

Odświeżające, delikatnie wytrawne Prosecco. Słodkie, soczyste jabłko, gruszka,
kwiat akacji oraz nuty cytrusowe. Rześka kwasowość idealnie zbalansowana
owocową słodyczą.

KARTA WIN - WINE LIST

Refreshing, delicately dry Prosecco , juicy apple, acacia flower, pear and citrus notes.
Crisp acidity perfectly balanced with fruit sweetness

Champagne R.Dumont&Fils Brut Tradition 375ml /
750ml Francja, białe wytrawne
149,- / 250,Jasnożółta barwa z różowymi refleksami. Okrągłe i owocowe, wyczuwalne aromaty
brzoskwiń i cytrusów. Podniebienie typowe dla Pinot Noir przechodzące delikatnie
w nuty lukrecji.
Light yellow color with pink reflections. Round and fruity, aromas of peaches and
citrus. A palate is typical for Pinot Noir passing gently into liquorice notes

Frizzante Boron Glera
Wenecja Eugeńska, Annone Veneto

Brylantowo-żółte o zapachu owoców-gruszek i jabłek, miękkie, wytrawne i żywo-kwaskowe w smaku.
Najlepsze do picia "świeże", w pierwszym
lub najpóźniej drugim roku od winobrania.
Brilliant yellow, apples and pears, soft, dry and lively sour taste, best to drink "fresh"- in the first or second
year of the latest vintage.
150ml 14,-

500ml 42,-

Mazzei Castello di Fonterutoli Siepi 2005
IGT Toscana, Włochy/50% Merlot/50%Sangiovese

735 ,-

Mazzei, to rodzina, która może poszczycić się niezrównanym dziedzictwem zanurzonym w toskańskiej
tradycji winiarskiej. Jej historia zaczyna się kilkaset lat temu w niewielkiej średniowiecznej wiosce
Castello di Fonterutoli i nieprzerwanie trwa od 24 pokoleń. Wioska Fonterutoli, z widokiem na Vel d'Elsa,
należy do rodziny Mazzei od 1435 roku. Co niezwykłe, zachowała swój oryginalny wygląd: kilka domów,
kościół San Miniato i willę wybudowaną pod koniec 1500 roku. Posiadłość obejmuje 650 hektarów, z
czego jedynie 117 hektarów zajmują winnice. Mazzei Castello di Fonterutoli Siepi Toscana IGT to kultowe
wino pochodzące z pojedynczej parceli obejmującej jedynie 6 hektarów. Gambero Rosso uznał je za
"jedno z 50 win, które odmieniły Włochy".W ustach pełne, sycące, bogate, z przewagą ciemnych owoców,
gorzkiej czekolady, dżemu i lukrecji. Finisz długi, rozgrzewający o krągłych taninach i subtelnej nutce
kwasowości. Rocznik 2005 – uznawany za wybitny.
Mazzei is a family that boasts an unparalleled heritage immersed in the Tuscan wine tradition. Its history
begins several hundred years ago in a small medieval village of Castello di Fonterutoli and has been uninterrupted for 24 generations. The village of Fonterutoli, overlooking Vel d'Elsa, has belonged to the Mazzei
family since 1435. Remarkably, it has kept its original appearance: several houses, the church of San Miniato
and a villa built at the end of 1500. The estate covers 650 hectares, of which only 117 hectares are occupied by
vineyards. Mazzei Castello di Fonterutoli Siepi Toscana IGT is a cult wine from a single plot of land covering only
6 hectares. Gambero Rosso considered them "one of the 50 wines that changed Italian wine style".
In the mouth full, filling, rich, with predominance of dark fruit, dark chocolate, jam nand licorice.
Long, warming up finish with rounded shape tannins and a subtle touch of acidity. Year 2005 - considered
outstanding.

Amarone della Valpolicella Classico Trionfo

Włochy/Amarone della Valpolicella DOCG/Cantine Riondo/
Corvina 75%, Rondinella 20%,Molinara 5%

480,-

Najwyższej jakości pełne wino, o bogatej strukturze. Złożone aromaty wiśni,
powideł, lukrecji,cynamonu, wanilii.Wino o jedwabistych taninach i przyjemnym,
długim finiszu.
Up there and competing but lacks a little oompf. Complex aromas of cherries, jam,
licorice, cinnamon and vanilla with velvety tannins and a pleasant, long finish.
A nice and generous wine.

Domaine Audiffred Vosne – Romanee 2015
Appellation Vosne-Romanee Controlee, Francja

440,-

Bugrundzka winnica rozciąga się na obszarze 5ha, od Gevrey-Chambertin do
Pommardu. To wspaniałe wino o bogatym i złożonym aromacie i smaku, powstaje
na prestiżowej działce Les Chalandins Wyczuwalne aromaty czerwonych owoców,
w ustach znajdziemy wiśnię, czarną porzeczkę i czarną jagodę. Pełne i aksamitne
o pikantnym wykończeniu.
The Bugrun vineyard stretches over an area of 5 ha, from Gevrey-Chambertin to
Pommard. This is a wonderful wine with a rich and complex aroma and taste, it is
made on the prestigious Les Chalandins plot. You can feel the aromas of red fruit,
in the mouth you will find cherry, black currant and black berry. Full and velvety
with a spicy finish.

Primitivo Di Manduria „CosimoVarvaglione” 190,Włochy / Primitivo di Manduria DOP / Varvaglione V&V/
Primitivo 100 %

WINA BIAŁE - WHITE WINE

Aromat konfitury z jeżyn i wiśni, z wyczuwalnymi nutami przypraw, czekolady
i kawy, w ustach skoncentrowany owoc, z długim, aksamitnym posmakiem
na podniebieniu.

Chardonnay Casa Lunardi

The aroma of blackberry and cherry jam, palpable with hints of spice, chocolate
and coffee, concentrated fruit in the mouth with long velvety aftertaste
on the palate.

Styl owocowy i świeży, aromat moreli z nutami owoców egzotycznych, przyjemnie
zaokrąglone na podniebieniu.

Il Cardinale Primitivo di Manduria D.O.P.
Włochy / Puglia / Primitivo di Manduria

145,-

60,-

Włochy/ Delle Venezie IGT/ Cantine Riondo/ Chardonnay 100 %

Fresh and fruity style, apricot aroma with hints of exotic fruits, nicely rounded
on the palate.

Wino o złożonym aromacie suszonych owoców, dżemu i lukrecji, w ustach miękkie i
aksamitne. Bardzo uniwersalne w łączeniu z potrawami.
Wine with a complex aroma of dried fruits, jam and licorice, soft and velvety in the
mouth. Very versatile in combination with dishes.

Chianti Classico 1500 ml

360,-

Włochy/Toskania/Chianti Classico DOCG

Rubinowa suknia, aromaty dojrzałych owoców leśnych, wiśni i śliwek z waniliowym
niuansem, w ustach soczyste, pełne, z prężnymi garbnikami, owocowym finiszem
i typową dla Chianti orzeźwiającą cierpkością.

Pinot Grigio Casa Lunardi

60,-

Włochy/ Delle Venezie IGT/ Cantine Riondo/
Pinot Grigio 100 %

Wino o owocowym charakterze, aromaty słodkiego jabłka, gruszki, brzoskwini,
z akcentem migdałowym, usta o cytrusowej, delikatnej i rześkiej kwasowości.
Wine with a fruity character, aromas of sweet apple, pear, peach with almond accent,
citrus flavor, delicate and crisp acidity.

Ruby dress, aromas of ripe fruits of the forest, cherries and plums with vanilla
nuance, juicy in the mouth, full-bodied, with resilient tannins and fruity finish.

Barolo Bricco Rocca

365,-

Włochy/Chianti Classico DOCG/Tenuta di Lilliano/Sangiovese 90%, Colorino
5%, Merlot 5%

Głęboki granatowo – czerwony kolor z pomarańczowymi refleksami, aromaty
dojrzałej wiśni i róży z przyprawowym niuansem, w ustach pełne, mocne,
z wyraźnie zaznaczonymi taninami, a jednocześnie subtelne, z długim,fiołkowym
zakończeniem.
Deep navy blue - red color with orange reflections, ripe cherry and rose flavors,
mouth full, strong, with marked tannins, subtle, with long, violet finish.

Suavis

85,-

Włochy/ Piemont/ Azienda Agricola Mustela/
Moscato 100 %

Aromaty dojrzałych białych owoców z nutami miodu akacjowego i limonki,
wyważony słodki smak z delikatną nutką kwasowości i przyjemnym, lekkim musem.
Aromas of ripe white fruits with notes of acacia honey and lime, balanced sweetness
with a delicate touch of acidity and pleasant light mousse.

Chardonnay

Włochy/Collio DOC/Isidoro Polencic/Chardonnay 100%

BIANCO 12 E MEZZO (BIO)

145,-

Aromaty dojrzałych jabłek, brzoskwiń i świeżego pieczywa, w ustach pełne, z
owocowym posmakiem i rześką kwasowością.

90,-

Aromas of ripe apples, peaches and fresh bread, mouth full, fruity flavor and brisk
acidity.

Włochy/ Puglia IGP/ Varvaglione V&V/ Malvasia 100 %

Aromatyczny, elegancki bukiet, składający się z nut kwiatowych przemieszanych
z zapachem dojrzałych owoców egzotycznych i cytrusów, w ustach dobrze
zbudowane, harmonijne i trwałe oraz niezwykle przyjemne w smaku,
jednocześnie wytrawne i delikatne.

Riesling Reserve

145,-

Austria/Kremstal DAC/Weingut Thiery Weber/Riesling 100%

W nosie aromaty dojrzałych moreli i jabłek, w ustach mango i cytrusowa swieżość,
rieslingowa,elegancka kwasowość świetnie zbalansowana owocową słodyczą.

Aromatic, elegant bouquet, consisting of floral notes mingled with the scent of ripe
exotic fruit and citrus, well-structured in the mouth, harmonious and sustainable
and a very pleasant taste, dry and delicate at the same time.

In the nose aromas of ripe apricots and apples, mouth mango and citrus freshness,
elegant acidity,well-balanced with fruit sweetness.

Gilles Chollet – Pouilly Fume

195,-

Appellation Pouilly Fume Controlee, Francja, Sauvignon Blanc

Sauvignon Blanc "Tahuna"

Delikatna słomkowa barwa, bogata gama aromatów podkreśla szlachetność tego
wina. Można wyczuć nuty cytrusów, bukszpanu, róży, orzecha laskowego czy
pigwy. Doskonałe wino jako aperitif, świetnie pasuje do skorupiaków i serów.

110,-

Nowa Zelandia/ Marlborough/ Sileni Estates/ Sauvignon Blanc
100 %

Sauvignon from the Loire Valley region comes from one of the most prestigious
appeals of Pouilly Fume. The delicate straw color, rich aroma emphasizes the
nobility of this wine. You can smell the notes of citrus, boxwood, rose, hazelnut or
quince. Excellent wine as an aperitif, great with shellfish and cheese.

Aromaty owoców tropikalnych (mango, marakuja, brzoskwinia), agrestu i świeżo
skoszonej trawy, w ustach pojawiają się akcenty cytrusów, orzeźwiająca, typowa
dla szczepu kwasowość

Dampt Freres Chablis Vieilles Vignes

Aromas of tropical fruits (mango, passion fruit, peach), gooseberries and freshly
cut grass, in the mouth appear accents of citrus, refreshing typical strain acidity.

Grand Vin de Chablis, Francja

195,-

Złożony aromat przywodzi na myśl nuty cytryny, akacji, kremu migdałowego. Wraz
z napowietrzaniem aromaty rozwijają się i przywołują zapach marakui, ananasa
czy róży. W ustach jest smukłe, kruche, owocowe, ale i mineralne o wyraźnie
zaakcentowanej kwasowości.

Wino "Domu"
Sauvignon – Bianco Superiore Veneto, Winnice La Rinascita

Wytrawne a jednocześnie uniwersalne włoskie wino "domowe"

Elegant, classic Chardonnay from Burgundy. Wine with a crystalline light yellow
color with greenish reflections. The complex aroma brings to mind the notes of
lemon, acacia, almond cream. With aerating wine, the aromas develop and bring
the flavours of passion fruit, pineapple and rose.

Dry and universal at the same time, the Italian"house" wine.

Josef Fischer Riesling Smaragd
Wachau Austria
150ml 14,-

500ml 42,-

195,-

Wino powstaje z 30-letnich krzewów na działce Kirnberg. Smaragd to wino z
absolutnego topu, duma regionu Wachau. 13.5vol alkoholu daje wino bardzo
złożone i bogate. Można tu znaleźć dojrzałe aromaty owoców pestkowych. W
ustach pełne, zrównoważone.
The wine is made from (GRAPES COLLECTED FROM) 30-year-old shrubs on the
Kirnberg plot.. Smaragd is an absolute top wine, the pride of the Wachau region.
13.5vol of alcohol makes the wine very complex and rich. Ripe stone fruit aromas
can be found here.

Brunello di Montalcino

385,-

Włochy/Brunello di Montalcino DOCG/Lazzeretti/Sangiovese
Grosso 100%

Kolor rubinowo ceglasty, bogaty bukiet pełen świeżych owoców oraz aromaty
ziemiste, lukrecji i skóry. Niezwykła gładkość, zbalansowana wyważonymi,taninami.
Długi, elegancki finisz.
Brick red ruby c olor, rich bouquet full of citrus and earthy aromas, licorice flower and
leather. Smooth with balanced tannins. Long, elegant finish.

Poggio Badiola 1500 ml

360,-

Włochy/Toscana IGT/Mazzei/Sangiovese 70%, Merlot 30%

Aksamitne, gęste, eleganckie wino, z posmakiem dojrzałych śliwek i jagód, z
taninami wkomponowanymi w strukturę wina, w nosie aromat dojrzałych,
soczystych czerwonych owoców.
Velvety, thick elegant wine, with a hint of ripe plums and berries, the tannins
harmoniously placed in the structure of the wine, aroma of ripe, juicy red fruit.

Weissburgunder Pratum

285,-

Włochy/Alto Adige DOC/Castel Sallegg/Pinot Bianco 100%

Wino o barwie jasno cytrynowej, z zielonymi refleksami. Elegancki nos z aromatami
dojrzałych brzoskwiń, owoców tropikalnych oraz wanilii. W ustach idealny balans
między owocową soczystością, a kwasowością i nutami mineralnymi.
A light lemon colored wine with green reflections. Elegant nose with aromas of ripe
peaches, tropical fruit and vanilla. In the mouth, a perfect balance between fruit
juiciness, and acidity and mineral notes.

Meyer- Fonne Gewurztraminer
Alsace Grand Cru, Francja,

245,-

WINA CZERWONE - RED WINE
Cabernet Sauvignon Casa Lunardi

60,-

Włochy/ Delle Venezie IGT/ Cantine Riondo/ Cabernet Sauvignon
100 %

Aromat małych, czerwonych owoców (dojrzałe wiśnie, typowa dla szczepu czarna
porzeczka) z lekką nutą balsamiczną, w ustach świeże, okrągłe,
z delikatnymi taninami.
The aroma of small red fruits (ripe cherries typical for blackcurrant strain)
with a balsamic hint, in the mouth fresh, round, with soft tannins.

Merlot Casa Lunardi

60,-

Włochy/ Delle Venezie IGT/ Cantine Riondo/ Merlot 100 %

Intensywny zapach dojrzałych czereśni i owoców leśnych, z lekką nutą fiołkową,
w ustach soczyste, pełne, z zaokrąglonymi taninami.
Intense aroma of ripe cherries and berries, with a hint of violet, juicy in the mouth,
full, with rounded tannins.

Chianti

90,-

Włochy/ Chianti DOCG/ Fattoria dell'Agresto/ Sangiovese 80 %,
Colorino 10 %, Canaiolo 10 %

Zapach owoców leśnych i dojrzałych wiśni, z akcentami wędzonej śliwki i tytoniu,
w ustach dobrze zbudowane, eleganckie, soczyste, z akcentami dojrzałych
owoców, typową dla Sangiovese cierpkością i delikatnymi taninami.
The smell of forest fruits and ripe cherries, with touches of smoked plum and
tobacco, mouth well-structured, elegant, juicy, ripe fruit accents,
typical of Sangiovese, with delicate tannins and astringency.

Stare winorośle wapiennego terroir, stworzyło eleganckie wino z
nutami przypraw i skórki cytrusowej. Finisz jest gęsty, dystyngowany i
zrównoważony przez delikatną kwasowość.

Castelforte Valpolicella Ripasso D.O.C.

Old vines of limestone terroir createde an elegant wine with notes of
spices and citrus peel. The finish is dense, distinguished and balanced by
mild acidity.

Leżakowane w dębowych beczkach, wytrawne i pełne na podniebieniu, ze
złożonymi aromatami wiśni, czerwonych owoców i przypraw. Wino jest miękkie,
aksamitne a taniny idealnie pasują do makaronu, grillowanego czerwonego mięsa
oraz dojrzałych serów.

Artur Toifl Gruner Veltliner Lindobel
195,Kremstal DAC Reserva, Austria
Wino powstaje w znanym regionie Kremstal DAC, gdzie powstają jedne z
najlepszych białych win Starego Kontynentu. Około 30-letnie winorośle
Gruner Veltliner, z których powstaje to wino, zakorzenione są w typowej
dla tego regionu glebie lessowej o grubości kilku metrów.
The wine is made in the well-known Kremstal DAC region, where some
of the best white wines of the Old Continent are made.About 30-year-old
Gruner Veltliner vines, from which this wine is made, are rooted in a loess
soil typical of the region, several meters thick.

Włochy / Veneto / Corvina, Molinara, Rondinella

95,-

Aged in oak barrels, dry and full on the palate, with complex aromas of cherry, red
fruit and spices. The wine is soft, velvety and the tannins go perfectly with pasta,
grilled red meat and ripe cheese.

Wino "Domu"

150ml 14,- 500ml 42,-

Refosco, Veneto, Winnice La Rinascita

Wytrawne a jednocześnie delikatne włoskie wino "domowe"Dry and universal at the same time, the
Italian"house" wine.
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