
" Wszystko, czego oczekuje od wina,

 to aby się nim cieszyć"

                                                                                                                                                       Ernest Hemingway

Karta win / Wine list



Wina białe / White wine

Sauvignon Blanc 2020                                                                                                          90,-
Weingut Rudi Ruttger / Palatynat, Niemcy / Szczep: Sauvignon Blanc
Świeże Sauvignon Blanc z wyczuwalnymi w ustach: agrestem, owocami tropikalnymi, 
świeżą trawą. Intensywne wino z dobrą kwasowością i długim finiszem. 

Custoza DOC 2019                                                                                                                110,-
Tamburino Sardo - Veneto, Włochy / Szczep: Trebbiano, Garganega, Tocai,
Cortese, Riesling
Custoza jest trunkiem niezwykle rześkim i delikatnym z wyczuwalnymi smakami 
świeżych jabłek, dojrzałych brzoskwiń i szałwi. Jest lekko słonawe i soczyste. 
Idealne jako aperitif w trakcie gorących popołudni i letnich wieczorów.   

Frizzante Boron Glera                                                                 150 ml 14,-    500ml 42,-

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.

Czerwone Wino "Domu"                                                               150ml  14,-    500ml  42,-

Refosco, Veneto, Winnice La Rinascita

Wytrawne a jednocześnie delikatne włoskie wino "domowe"

Białe Wino "Domu”                                                                            150ml 14,-  500ml 42,-       
15,    - 
Sauvignon – Bianco Superiore Veneto, Winnice La Rinascita

Wytrawne a jednocześnie uniwersalne włoskie wino "domowe"

Wina domowe / House wine

Terazze della Luna Chardonnay Trentino DOC 2020                                               90,-
Włochy, Trydent CAVIT  Cantina Viticoltori del Trentino
Aromat: Kolor słomkowożółty. Pachnący i elegancki nos o świeżych, dojrzałych 
aromatach jabłek, gruszek i brzoskwiń.  Smak: Na podniebieniu obfitują owoce 
cytrusowe i dojrzałe owoce pestkowe, po nich następuje orzechowa krągłość, 
mineralna intensywność i chrupiąca skórka. Potrawy: Ryby słodkowodne, owoce 
morza, sałatki z majonezem
Terrazze della Luna to linia win trydenckich produkowanych z rodzimych odmian 
i pochodzących z wybranych winnic określanych jako tzw. „górna półka” Są to 
wartościowe i autentyczne wina wysokiej jakości, będące przykładem świeżych 
owocowych win, typowych dla najlepszych win z Trydentu. Nazwa oznacza "tarasy 
księżycowe" - odnosi się do wyższych stoków winnic, z których pozyskuje się 
winogrona najlepszej jakości. 

Mastri Vernacoli Pinot Grigio DOC 2020                                                                      90,-
Włochy, Trydent, CAVIT
Aromat: Delikatny słomkowożółty kolor. Intensywne aromaty z kwiatowymi nutami. 
Smak: W ustach świeże, orzeźwiające, eleganckie, dobrze zbudowane.  
Potrawy: Aperitif, sałatki, ryby, owoce morza, białe mięso Nagrody:
Global Pinot Grigio Masters 2019 Złoto
Mundus Vini 2019 Złoto



Grauburgunder 2019 - Pinot Grigio                                                                                90,-
Weingut Rudi Ruttger / Palatynat, Niemcy/Szczep: Pinot Gris

Pinot Gris jest pełny aromatów kwiatowych, gruszki oraz miodu.
Charakteryzuje się bogatym smakiem, wyższą zawartością cukru resztkowego ale 
jednocześnie wyważoną kwasowością. Takie połączenie tworzy niezwykle eleganckie 
wino.

Olaszrizling 2019                                                                                                                  140,-
Somloi Vandor / Somlo, Węgry / Szczep: Olaszrizling
90% wina dojrzewa w stali, zaś 10% w beczce. Jest to wino bladozielone, z 
wyczuwalnymi aromatami ziołowymi, krzemowymi i owocowymi 
(żółte jabłka, brzoskwinie). W ustach pełne, lekko kremowe z wyraźną słoną  
mineralnością, nutami migdałów, brzoskwiń oraz dojrzałych jabłek i mirabelek. 
Charakteryzuje się świetną kwasowością.

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.

Marchese Antinori Franciacorta Cuvee Royale Bru                                                250,-
Wytrawne / musujące/ Białe / Włochy / Lombardia/ Chardonnay, Pinot Blanc, 
Pinot Noir

Marchese Antinori Franciacorta Cuvee Royale Bru produkowane jest głównie 
z winogron Chardonnay oraz winogron Pinot Nero i Pinot Bianco, zbieranych w 
całości ręcznie.Charakteryzuje się jasnożółtym kolorem, kremową pianką z 
delikatnym i trwałym nalotem. W zapachu wyczuwalne nuty białej brzoskwini, jabłek 
oraz moreli. W smaku harmonijne, eleganckie, zrównoważone.Idealnie nadaje się do 
aperitifów lub lekkich przystawek na bazie świeżych ryb, delikatnych białych mięs i 
owoców morza

Bottega Vinai Pinot Grigio DOC 2020                                                                           120,-
Włochy, Trydent, CAVIT
Aromat: Blady słomkowożółty kolor z zielonkawymi refleksami. Dość intensywny 
bukiet z nutami kwiatowymi oraz delikatnymi aromatami gruszki, brzoskwini i 
melona. Smak: Elegancki dyskretny smak z przyjemnie świeżym odczuciem lekkiej 
kwasowości.Potrawy: Zupy rybne, pieczone ryby, seafood, białe mięso
Nagrody: Sommelier Wine Awards 2019 - Srebro, IWSC 2018 - Srebro

Dampt Freres Chablis1er Cru Vacoupin                                                                      390,-
100% Chardonnay, Francja Bourgogne (Burgundia), Chablis Grand Cru AOC
Białe, wytrawne wino ze szczepu Chardonnay. Pochodzi z francuskiego 
regionu Burgundia.Ręcznie zbierane winogrona, fermentują w dębowych beczkach 
(80%) oraz stalowych kadziach (20%), lecz nie jest leżakowane w beczce, dzięki 
czemu posiada niezwykle przyjemną, mineralną strukturę.W kolorze żółte ze złotymi 
refleksami.Aromat świeży i złożony: nuty agrestu, brzoskwini i jabłek z mineralnymi 
niuansami.W ustach harmonia dojrzałych cytrusów, delikatnie wyczuwalne jabłko i 
gruszka.Bogate, krągłe i rześkie, lekko kwasowe z długim owocowym finiszem.
Doskonałe jako aperitif, a także świetnie sprawdzi się w połączeniu z rybami, owocami 
morza, do lekkich dań mięsnych, serów i przekąsek.
Serwować w temperaturze: 10–12 °С, Zawartość alkoholu 13 %

Prosecco DOC Rose Brut / Borgo Veritas - Veneto, Włochy                                   110,-
Szczep: Prosecco, (Glera), Pinot Noir

Jasnoróżowe prosecco o aromatach dzikich jagód, wiśni z lekko kwiatowymi nutami. 
W ustach świeże i owocowe.



Sauvignon Blanc "Tahuna"                                                                                               120,-                                                                 
Nowa Zelandia/ Marlborough/ Sileni Estates/ Sauvignon Blanc 100 %
Aromaty owoców tropikalnych (mango, marakuja, brzoskwinia), agrestu i świeżo 
skoszonej trawy, w ustach pojawiają się akcenty cytrusów, orzeźwiająca, typowa 
dla szczepu kwasowość.

Suavis 95,-
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.

Cava Rose Brut Casa Ravella - Penedes (Katalonia), Hiszpania                         140,-
Szczep: Xarello, Garnacha Tinta

Jasnoróżowa Cava, świeża z wyczuwalnymi kwiatami, owocami i sporą kwasowością. 
Dojrzewa 24 miesiące.

Cava Brut Nature Casa Ravella / Penedes (Katalonia)                                           120,-
Hiszpania / Szczep: Xarello / Parellada / Chardonnay

Wino musujące wytwarzane metodą tradycyjną, dojrzewające przez 15 miesięcy. 
W pełni wytrawne, ze zbalansowaną kwasowością. Krystaliczne i bardzo eleganckie 
bąbelki oraz aromatyczna, złożona struktura.

Luganna Bulgarini DOC                                                                                                    170,-
Włochy Lombardia Cantine Bulgarini 
Aromat: Złoty połyskliwy kolor. Świetna gra aromatów brzoskwini i moreli.  Smak: 
W ustach niekończące się bogactwo owocowych smaków, fantastyczna struktura i 
wspaniała harmonia. Wino sprawia, że serce bije szybciej i jest prawdziwą gwiazdą w 
segmencie win Lugana. Lugana, która nie pozostawia nic do życzenia. Potrawy: Ryby, 
przekąski, białe mięso, aperitif 
Nagrody:Concours Mondial Bruxelles - Złoto, Berliner Wine Trophy - Złoto, 
Mundus Vini - Zloto

Vie di Romans Chardonay Friuli Isonzo DOC 2015                                                  350,-
Włochy, Wenecja Julijska-Friuli, Vie di Romans
Aromat: Błyszczący złoty kolor. Eleganckie aromaty owoców cytrusowych, dojrzałego 
złotego jabłka, prażonego kokosa mieszają się z kwiatowymi zapachami akacji i 
wiciokrzewu.Smak: W ustach tłuste, pełne, doskonale zbudowane, lekko 
przyprawione, z nutami wanilii i cynamonu. Świeże, lekko mineralne, długie 
wykończenie. Potrawy: Ryby i owoce morza z grilla, drób, makarony, dania 
warzywne..

Colibri Chardonnay Vino Frizzante                                                                               110,-
Włochy/Emilia-Romagna/Chardonnay 100%

Białe, owocowe, lekko musujące wino. Pełne życia jak koliber i jednocześnie tak 
delikatne jak trzepot jego skrzydeł. Bardzo przyjemne i łatwe w piciu.
 
Jest doskonałym akompaniamentem dla spotkania z przyjaciółmi.

Prosecco Le Campagnole Millesimato Extra Dry / Borgo Veritas                        90,-
Veneto, Włochy / Szczep: Prosecco (Glera)

Prosecco o owocowo-kwiatowych nutach,w ustach lekkie, owocowe, orzeźwiające.



BIANCO 12 E MEZZO (BIO) 110,-
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. 

Meyer- Fonne Gewurztraminer / Alsace Grand Cru, Francja,                              245,-

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

Adoria Riesling / Polska                                                                                                    120,-

Adoria Riesling to białe, wytrawne wino polskie produkowane w dolnośląskiej Dolinie 
Bystrzycy. Wino charakteryzuje się aromatami cytryny i limonki z wyczuwalnymi 
nutami miodu oraz rodzynek. W ustach świeża kwasowość, nuty ananasa, brzoskwini 
i cytrusów. Idealne do dań z kurczaka oraz tłustszych ryb. 
Nagrody: Riesling late harvest 2019 Silver Medal PAR Wine Award International 2020,

Riesling 2018 Silver Award PAR Wine Award International 2019

Wina musujące / Champagne 

Sparkling wines / Champagne

Custoza Superiore „La Guglia” 2020                                                                              170,-
Włochy, Veneto Tamburino Sardo
Wino o żółtej barwie, aromatyczne, przyjemne, harmonijne. W ustach pełne, z 
nutami owoców tropikalnych, mineralne, na finiszu lekko słonawe.
Wino białe La Guglia z włoskiej apelacji Custoza Superiore DOC od producenta 
Tamburino Sardo. Powstało ze szczepów trebbiano, garganega, tokai i cortese. 
Dojrzewało nas osadem drożdżowym (sur lie) przez 4-6 miesięcy. 
Wino o jasnożółtym odcieniu wpadającym w zieleń, nutach owoców tropikalnych 
oraz mineralnych, eleganckie, lekkie, wyraziste, w finiszu lekko słone i kwiatowe, 
stanowi przykład tworzenia ciekawych kupaży na dobrym poziomie równowagi 
smaków i zapachów. Polecane jako aperitif, ale także do przystawek, lekkich dań z  
drobiu, ryb oraz sałatek warzywnych.

Cremant de Bourgogne NV                                                                                              230,-
Francja, Burgundia, Domine Glantenay
Połączenie odmian chardonnay i pinot noir w równych proporcjach, które po 
wtórnej fermentacji w butelce (metoda szampańska), dojrzewały aż 18 miesięcy 
na drożdżowym osadzie. Soczysty i dominujący owoc, podkreślono tu elegancko 
piekarniczymi aromatami i przyjemnią odświeżającą kwasowością.

Kępa Wiślicka Blanc de Blanc                                                                                         320,-

Gatunkowe białe wino musujące wytworzone metodą tradycyjną z winogron odmiany 
Chardonnay.Wino o jasno słomkowym kolorze, orzeźwiającym przyjemnym 
musowaniu. Nos z nutami owoców cytrusowych i czerwonego jabłka. W ustach 
kwiatowe z mineralnymi niuansami. Długi finisz z lekką kwasowością dopełnia 
całości.Właściwości smakowe tego wysokiej jakości wina musującego sprawiają, że 
możemy je z całą pewnością polecić jako elegancki aperitif, dodatek do potraw z 
owoców morza lub ryb oraz sałatek. Zawartość alkoholu 12,5 % obj.
Najlepiej podawać w temperaturze 7-9°C.

Kępa Wiślicka Blanc de Noirs Brut                                                                               320,-
Wino musujące otrzymane metodą tradycyjną z klasycznych odmian Pinot Noir, 
Pinot Meunier o intensywnie złotym kolorze i przyjemnym musowaniu.
W nosie początkowo wyczuwalne aromaty świeżych czerwonych owoców 
(truskawka, malina). W ustach otwiera się zapachem zielonego jabłka i świeżego 
ciasta drożdżowego.Długi finisz z równoważoną kwasowością dopełnia całości. 
Leżakowanie na osadzie „sur lie” przez okres 12 miesięcy,
Zawartość alkoholu 12,5 % obj. Najlepiej podawać w temperaturze 08-10°C.



Gilles Chollet – Pouilly Fume                                                                                          195,- 
Appellation Pouilly Fume Controlee, Francja, Sauvignon Blanc

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. 

Dampt Freres Chablis Vieilles Vignes                                                                           195,- 
Grand Vin de Chablis, Francja
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. 

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.

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.

Riesling Pfaffenberg 2019                                                                                                 320,-
Austria. Krems, Lesehof Stagard
Struktura i równowaga. Elegnacki, harmonijny, owocowy ze świeżą 
kwasowością

Valpollicella Classico Superiore DOC  2017                                                                220,-
Włochy,Veneto,Tamburino Sardo
Szczep Corvina, Corvinone, Molinara, Rondinella

Głęboko rubinowy kolor, przyjemny aromat świeżo zebranych jagód. Na 
podniebieniu czuć nutę wiśni i wanilii.

Valpollicella Ripasso Classico Superiore DOC 2016                                                280,-
Włochy,Veneto,Tamburino Sardo
Szczep Corvina, Corvinone, Molinara, Rondinella

Głęboko rubinowy kolor, przyjemny aromat świeżo zebranych jagód. Na 
podniebieniu czuć nutę wiśni i wanilii.

Amarone Classico DOCG 2015                                                                                         450,-
Włochy,Veneto,Tamburino Sardo
Szczep Corvina, Corvinone, Rondinella,Oseleta
Amarone o barwie czerwonego granatu, o aromatach jagód, wiśni z nutą skóry. 
Niezwykle pełne, kompleksowe wino.

Boron Pinot Grigio  DOC Delle Venezie                                                                      110,-
Włochy,Wytrawne,klasyczne,lekko orzeźwiające
Słomkowożółty kolor z delikatnymi miedzianymi niuansami nawiązującymi do 
koloru skórki winogron. Przyjemne, rześkie i owocowe z aromatami zielonego jabłka. 
Wytrawne, pełne i aksamitne, dobrze wyważone. Doskonałe do gotowanej ryby, 
sosów oraz przystawek z ryb i białego mięsa. Zawartość alkoholu 12,50 % obj.
Najlepiej podawać w temperaturze 10-12°C.



Domaine Audiffred Vosne – Romanee 2015                                                               440,- 
Appellation Vosne-Romanee Controlee, Francja
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 działcem Les Chalandins  Wyczuwalne aromaty czerwonych 
owoców, w ustach znajdziemy wiśnię, czarną porzeczkę i czarną jagodę. Pełne i 
aksamitne o pikantnym wykończeniu. 

Il Cardinale Primitivo di Manduria D.O.P.                                                                  145,-                
Włochy / Puglia / Primitivo di Manduria
Wino o złożonym aromacie suszonych owoców, dżemu i lukrecji, w ustach miękkie
 i aksamitne. Bardzo uniwersalne w łączeniu z potrawami.

Mazzei Castello di Fonterutoli Siepi 2005                                                                   735,-
IGT Toscana, Włochy/50% Merlot/50%Sangiovese
Mazzei, to rodzina, która może poszczycić się niezrównanym dziedzictwem 
zanurzonym w toskańskiej tradycji winiarskiej. Wioska Fonterutoli, z widokiem na 
Vel d'Elsa, należy do rodziny Mazzei od 1435 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. 

Castel Sallegg Pinot Bianco Pratum DOC Alto Adige                                             320,-
 
„Pratum” składa się z winogron z najstarszych winorośli winnic Prey, uprawianych
 na wysokości 550 m n.p.m. na żwirze porfirowym i piaskowcu Gardena.
Kolor słomkowożółty z zielonkawymi odcieniami. W nosie wyczuwalne aromaty 
brzoskwini i owoców egzotycznych. Wino intensywne i świeże o pełnym smaku
 i charakterze, z dobrze zintegrowaną kwasowością. Długi finisz.
Doskonałe do białych mięs, risotto i dań rybnych.
Zawartość alkoholu 14,00 % obj.
 
Najlepiej podawać w temperaturze 10-12°C.

Castel Sallegg cuvee Ars Lyrica DOC Alto                                                                   320,-
Włochy
Jasnożółty z zielonkawymi odcieniami. Aromaty jabłka, brzoskwini i delikatne nuty
dębu. Na podniebieniu świeży, intensywny z dobrze zintegrowaną kwasowością. 
Długie zakończenie.

Domaine de la Choupette Puligny Montrachet 1er Cru zakup                            750,-
100% Chardonnay, Francja, Puligny Montrachet A.O.C
Wytrawne wykwintne białe wino. Jedno z najlepszych win wśród białych Burgundów.
Ręcznie zbierane, starannie wyselekcjonowane winogrona, delikatnie wyciśnięte 
za pomocą prasy pneumatycznej, fermentują początkowo w kadziach ze stali 
nierdzewnej, a następnie w dębowych beczkach. Następnie wino leżakuje przez 10-15 
miesięcy w dębowych beczkach (30% w nowych, 70% w starych).
Intensywny, elegancki i świeży aromat białych brzoskwiń i kwiatów liczi dopełnione 
niuansami miodu i wanilii. W ustach dobrze zbalansowane owoce na tle nut 
tostowych, maślanych oraz wanilii i migdałów, z długim lekko pikantnym finiszem. 
Idealny partner do sałatek, owoców morza, ryb (wędzony łosoś), sushi, potraw 
wegetariańskich, makaronów, drobiu, czy koziego sera.

Josef Fischer Riesling Smaragd                                                                                       195,-
Wachau Austria
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. 



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.

Cabernet Sauvignon Casa Lunardi                                                                                 90,-                                                                              
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.

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 dla Chianti orzeźwiającą cierpkością.

St. Laurent 2017                                                                                                                      90,-
     
Weingut Rudi Ruttger / Palatynat, Niemcy / Szczep:  St Laurent
Pełne i aromatyczne czerwone wino. Świetny balans między taniną, alkoholem, 
kwasowością i cukrem. Wyczuwalne dojrzałe czereśnie, wiśnie i śliwki.

Blaufrankisch Klassik Dac / Weingut Bauer Poltl                                                   100,-
Burgenland, Austria / Szczep: Blaufrankisch
Podstawowa wersja Blaufrankischa tego producenta to eleganckie wino o delikatnych 
owocowych aromatach. W ustach gładkie i żywe z długą końcówką i dobrze
zintegrowanymi taninami

Chianti 110,-
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.

Wina czerwone / Red wine

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. 



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.

Merlot Casa Lunardi 90,-
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.

Primitivo Di Manduria „CosimoVarvaglione”                                                           190,-
Włochy / Primitivo di Manduria DOP / Varvaglione V&V/ Primitivo 100 %
Aromat konfitury z jeżyn i wiśni, z wyczuwalnymi nutami przypraw, czekoladyi kawy, 
w ustach skoncentrowany owoc, z długim, aksamitnym posmakiem na podniebieniu.

Castelforte Valpolicella Ripasso D.O.C. 110,-
Włochy / Veneto / Corvina, Molinara, Rondinella
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.

Amarone della Valpolicella Classico Trionfo                                                            480,- 
Włochy/Amarone della Valpolicella DOCG/Cantine Riondo/Corvina 75%, 
Rondinella 20%,Molinara 5%
Najwyższej jakości pełne wino, o bogatej strukturze. Złożone aromaty wiśni, powideł,
lukrecji,cynamonu, wanilii. Wino o jedwabistych taninach i przyjemnym, długim 
finiszu.

Refosco P.R. Trevenezie I.G.T / Borgo Veritas i Friuli, Włochy                            100,-
Szczep:  Refosco
Jasno - Rubinowy Refosco z nutamiruna leśnego, wiśni, borówki, porzeczki i róży.
W ustach intensywnie świeże, owocowe wino z minimalnie zaznaczoną taniną


