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WINA POLSKIE



Kępa Wiślicka Blanc de Noirs Brut 2018                                   239,-

Wino wytrawne musujące otrzymane metodą tradycyjną z klasycz-
nych odmian Pinot Noir, Pinot Meunier o intensywnie złotym kolo-
rze i przyjemnym musowaniu. W nosie początkowo wyczuwalne 
aromaty świeżych czerwonych owoców (truskawka, malina). 
W ustach natomiast zielone jabłko i świeże ciasto drożdżowe. Długi 
finisz z równoważoną kwasowością dopełnia całości. Leżakowanie 
na osadzie „sur lie” przez okres 12 miesięcy.

Kępa Wiślicka Blanc de Blanc 2018                                             239,-

Wytrawne 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,
 mineralne. Długi finisz z lekką kwasowością.Właściwości smakowe 
tego wysokiej jakości wina musującego sprawiają, że możemy je z 
całą pewnością polecić jako elegancki aperitif, dodatek do potraw z 
owocami morza,  ryb oraz sałatek.

Winnica Kępa Wiślicka, Bielsko Biała
Po długich poszukiwaniach właściwego miejsca,w 2003 roku win-
nica Kępa Wiślicka powstała w malowniczych okolicach w Wiślicy 

koło Skoczowa. Położona jest na południowych stokach 
Kępy Wiślickiej, jednego z ostatnich wzniesień Pogórza Cieszyń-
skiego. Budowę geologiczną Kępy Wiślickiej tworzą margle oraz 

łupki cieszyńskie z fragmentami wapieni. Tworzą one specyficzny 
typ fliszu wapiennego, na którym rozwinęły się gleby zasobne

w węglan wapnia. Ciepłe prądy powietrzne docierające z południa 
przez Bramę Morawską, wapienna gleba, południowe stoki, łago-

dzący klimat wpływ stawów to wszystko tworzy idealne warunki do 
uprawy winorośli. Obecnie winnica zajmuje obszar 1 ha, a na nim 
uprawiane są odmiany hybrydowe o nazwach Bianca, Hibernal, 

Muscat Odesskii, Seyval Blanc, Sibera, a także od kilku lat odmiany 
vitis vinifera Pinot Noir, Pinot Meunier oraz Chardonnay z przezna-

czeniem na wina musujące.



Winnica Zagrabie, Rybna
Zaledwie 20km od Krakowa w południowej części Jury Krakowsko-
-Częstochowskiej w miejscowości Rybna od 2009 roku znajduje się 
niewielka rodzinna Winnica, w której w zgodzie z naturą uprawia-
na jest winorośl. Winorośl porasta zbocze garba tenczyńskiego o 

nachyleniu południowo-zachodnim i rośnie na glebach gliniastych
oraz lessowych na podbudowie wapiennej, co nadaje winu

wyjątkowego charakteru.

W uprawie nie stosują herbicydów, a wszystkie prace i zabiegi na 
winnicy wykonują własnoręcznie stosując najlepsze praktyki uzna-
wane w rolnictwie ekologicznym aby maksymalnie ograniczyć ilość 

stosowanych zabiegów ochronnych.

Doro Dębowa Beczka 2019                                                             176,-

Czerwone wytrawne wino wyprodukowane z odmiany 
Rondo (100%). Dojrzewanie: przez około 10 miesięcy w zbiorniku 
następnie 10 miesięcy w dębowej beczce 5-letniej - po hiszpańskim 
winie. Aromaty owoców leśnych, wędzonej śliwki, delikatne nuty 
wanilii i tytoniu.W ustach okrągłe, lekkie i owocowe.

Jonter 2021                                                                                           176,-

Białe wytrawne wino wyprodukowane z odmiany Johanniter (100%)
Dojrzewanie: 8 miesięcy. Świeże i bardzo aromatyczne wino z
wyraźna kwasowością, aromaty cytrusów i moreli.
Posiada duży potencjał do starzenia.Wino stylem przypomina wina 
z odmiany Riesling z północnych regionów Niemiec.

Caro 2021                                                                                              125,- 

Czerwone półwytrawne wino z odmian Rondo (70%)
i Regent (30%). Dojrzewanie: 10 miesięcy. Winno lekkie i
 uniwersalne o intensywnej barwie i  aromatach owoców leśnych 
(jeżyny)  suszonych śliwek oraz kandyzowanej wiśni.



Soley 2021                                                                                             125,-

Białe półwytrawne wino odmiany Seyval Blanc (100%).
Świeże, owocowe wino o aromacie cytrusów z przewagą ananasa. 
Wyraźna mineralność i nieco wyższa kwasowość, idealnie sprawdza 
się w upalne popołudnia.



WINA BIAŁE



Yamada, Pecorino Colline Pescaresi DOC                               149,-
Abruzzo, Włochy 2021

Nazwa YAMADA w Japonii, w transkrypcji literowej oznacza 
"górską polanę". Te same znaki graficzne są używane dla zapisania 
nazwiska ZACCAGNINI. YAMADA to 100% złociste wytrawne
Pecorino, połyskujące zielonymi refleksami. Bukiet intensywny, 
cytrusowy, przyjemny z wyróżniającym się grapefruitem. 
W ustach zharmonizowane, długie z doskonałą świeżością 
wynikającą z niespotykanie solidnej kwasowości szczepu. 
Pozytywnie zaskakuje jako aperitif, ale też zachęca 
do delektowania się nim poza jedzeniem.

Von Blumen, Flowers, Sauvignon Sudtirol DOC                    189,-
Trentino - Alto Adige,Włochy 2019

Barwa żółta z zielonymi refleksami. Świeży, bardzo piękny
i intensywny bukiet,wielowymiarowy z nutą pokrzywy, papryki, 
liści pomidora i anyżu. Bogate półwytrawne odważne i trwałe w 
smaku wino o wyśmienitej kwasowości i bogatej strukturze.

A-Mano Fiano-Greco IGT                                                                117,-
Puglia, Włochy 2021

Wino powstałe z bardzo ciekawego, połączenia dwóch pulijskich 
gron. Piękny aromat kwiatów brzoskwini (Fiano), z dodatkiem 
doskonale poprawiającego strukturę Greco. Rezultat - nuty kiwi
i grejpfruta. Uniwersalne połwytrawne aromatyczne wino, otulające 
zimą, świeże i przyjemne latem. Grona: Fiano 90%, Greco 10%
Wino posiada certyfikat VEGANO.
A-Mano Bianco znalazło się w tym roku w The Times na liście 50 
najlepszych win świątecznych - „Mano Bianco 2016 to róg obfitości 
aromatów. Pełne, okrągłe, odważne, z długim i pikantnym wykoń-
czeniem. Jest tym rodzajem ekscytującego białego wina na zimę, 
świeżego, ale pełnego ciała, które sprawi, że docenisz lepiej świą-
teczne dania.”



Pinot Grigio, Cantina Zaccagini Terre di Chieti IGT             129,-
Bologna, Włochy 2021 

Złoto-słomkowa barwa z zielonymi refleksami. Delikatny bukiet 
z aromatami pieczonych owoców: kiwi, jabłka, nektarynki
z subtelnym dodatkiem mięty. Świeży i wyważony smak
z wyrafinowanym eleganckim kremowym finiszem. Wino połwy-
trawne do którego pasują lekkie dania, zwłaszcza delikatne przeką-
ski, białe ryby i białe mięso.

Zibibbo, Itinera Prima Classe, Terre Siciliane IGT                103,-
Sicilia, Włochy 2019

Krystaliczna żółto słomkowa barwa z oliwkowymi refleksami. 
Aromaty tropikalnego melona i kandyzowanych owoców 
są wspierane przez intensywne mango, kiwi i wiciokrzew,
które odnajdujemy w smaku. Naturalna kwasowość dodaje kon-
systencji oraz świeżość tego egzotycznego, słonecznego wina.

Sugestie kulinarne: surowe owoce morza, takie jak ostrygi, sushi, 
sałatka z krewetek z oliwą, świeży ser i pikantne pieczywo.
Chardonnay Bricola DOC                                                               134,-
Venezia, Włochy 2020

Dzięki uprawie na najlepszych terenach winnicy Bosco del Merlo, 
szczególnej troskliwości w doborze gron i limitowanej produkcji 
wino to posiada swój swoisty charakter. Szybkie zbiory oraz bu-
telkowanie wina we wczesnej fazie sprawia, iż zachowuje ono swą 
pełną uroku świeżość.
Bukiet bardzo delikatny, owocowy, elegancki i rześki z subtelną 
nutą świeżo pieczonego chleba, barwa jasnożółta. 
W smaku wytrawne, delikatne, zharmonizowane, przywołujące 
na myśl kwiat akacji i zielone jabłko.
Wino wegańskie - certyfikat VEGANOK.
Najlepiej komponuje się z rybami oraz delikatnymi warzywami.



Soandre, Verduzzo delle Venezie DOC                                       149,-
Veneto, Włochy 2018

Eleganckie deserowe wino o bursztynowozłotej barwie. Uwodzące 
przyjemnym i słodkim zapachem wanilii, miodu i owoców. 
W smaku harmonijne, delikatne i trwałe, z akcentami brzoskwiń i 
moreli. Przez 10 miesięcy dojrzewa w dębowych beczkach, by na-
stępnie doskonalić swój smak bezpośrednio w butelkach. 
Grona: 100% Verduzzo fruliano.
Polecane do deserów. 
Turranio Sauvignon, Lison-Pramaggiore DOC                         98,-
Veneto ,Włochy 2021

Wielokrotny, międzynarodowy złoty medalista wśród Sauvignon. 
Niezwykle eleg ancki i pełen świeżości. Barwa żółto-słomkowa. 
Bukiet charakterystyczny z mocno zaakcentowanymi elementami 
liści pomidora, szałwii, melona i brzoskwini oraz pieprzową nutą. 
W smaku wytrawny, zdecydowany z przyjemnym, długo utrzymują-
cym się posmakiem w ustach
Wino wegańskie - certyfikat VEGANOK.

Bulgarini Lugana DOC                                                                   176,-
Veneto,  Włochy 2021

Złoty połyskliwy kolor. Świetna gra aromatów brzoskwini i moreli.
W ustach niekończące się bogactwo owocowych smaków, 
fantastyczna struktura i wspaniała harmonia. Wino sprawia, że ser-
ce bije szybciej i jest prawdziwą gwiazdą w segmencie win Lugana. 

Chateauneuf du Pape Blance VV - Domaine La Milliere      273,-
Southern Rhone ,Francja 2019

Grona:
5%GrenacheBlanc, 35%Bourboulenc, 20%Clairette, 10%Roussanne 
Owocowe i kwiatowe aromaty, niezwykle świeże, 
z wiekiem ujawnia nuty miodu i suszonych owoców.
Wino o świetnym potencjale do starzenia. 



CampoRe, Fiano di Avellino DOCG                                            256,-
Campania, Włochy 2016

Bogate i aromatyczne białe wino o słomkowo-żółtej barwie ze
złotymi refleksami. Bukiet intensywny, kompleksowy i elegancki
o szerokiej gamie aromatów: gruszki, cytrusu, akcenty miodu, 
kwiatów akacji i wanilii. Złożone, eleganckie i mineralne
na podniebieniu, o wyjątkowej trwałości aromatycznej. 
Połowa winogron fermentowana jest i starzona w dębowej 
francuskiej beczce, druga połowa w stali. 
Odpowiednio przechowywane, będzie się rozwijać i doskonalić 
swoje walory przez wiele kolejnych lat.
A-Mano Falanghina Imprint of Mark Shannon IGT               145,-
Puglia, Włochy 2021

Wyjątkowy rezultat projektu "Harmoniculture", w którym 15 - 20 
letnie krzewy winogron wzrastają i dojrzewają wśród dźwięków 
muzyki, otoczone troską i miłością hodowcy. Ta szczególna opieka 
przekształcana jest w składniki odżywcze, które skutkują
powstaniem tego pięknego białego wina. Aromat dojrzałego
ananasa przechodzi w jabłka, gruszki, kandyzowany imbir i kwiaty 
frezji. Nuty migdałów i mandarynek dopełniają złożoności 
aromatu. Wino poddane jest procesowi bardzo długiej, 10. 
tygodniowej fermentacji w niskiej temperaturze 7°C. 
Cudowne ciało i przyjemny smak, który bardzo długo utrzymuje 
się w ustach.
Grona: Falanghina 100%

Kies, Gewurztraminer Trentino DOC                                        160,-
Val d’Adige, Włochy 2020

Bardzo intensywne, aromatyczne, owocowe, kwiatowe i roślinne. 
Świeży bukiet przypomina owoce tropikalne, róże i białe kwiaty 
oraz akcenty aromatycznych ziół. Dobrze zbalansowane, bardzo 
świeże i trwałe w smaku. Sugestie kulinarne: doskonały aperitif, 
wspaniałe do owoców morza, białego mięsa i do serów.
Grona: 100% Gewurztraminer



I Capolavori, Da Vinci Dama Con l'Ermellino                          118,-
Pinot Grigio Rubicone IGT                                                                                      
Emilia Romagna, Włochy 2021

Białe wino z linii inspirowanej wielkimi dziełami malarskimi 
Leonardo Da Vinci (z wł.dzieła - i capolavori).
Na etykiecie miękkość dotyku, smukły palec damy pieszczący futro 
łasicy, a wewnatrz butelki miękkość owoców, słodycz perfum i 
smak najsłynniejszego włoskiego białego wina.
Owocowy i kwiatowy aromat połączony z klasyczną nutą świeżości 
i mineralności.
Grona: Pinot Grigio 85%, inne 15%

Pinot Grigio Venezia DOC                                                              127,-
Veneto, Włochy 2021

Szary Pinot to bardzo prestiżowy szczep, z którego powstaje jedno 
z najważniejszych i najbardziej znanych win na świecie. 
W wykonaniu Paladina jest winem charakterystycznym
z ekscytującą, lekko słonawą nutą jak i właściwie zaznaczonym 
poziomem kwasowości. Barwa jasnożółta ze złocistomiedzianymi 
refleksami. Bukiet świeży, intensywny, z przebijającymi się nutami 
kwiatu akacji i gałki muszkatołowej. 
Doskonałe wino, polecane 
do szerokiej gamy dań morza: eleganckich potraw ze skorupiaków, 
smażonej lub grilowanej ryby, smacznie przyrządzonych owoców 
morza, zup rybnych. Wyśmienite także z białym mięsem.

Suavis                                                                                                      99,-
Piemont, Włochy 2020

Grona: Moscato 100 %. 
Aromaty dojrzałych białych owoców z nutami miodu akacjowego 
i limonki, wyważony słodki smak z delikatną nutą kwasowości 
i przyjemną, lekką mineralnością.



La Rosa Selvatica, Moscato d’Asti Vino Biologico DOCG     128,-
Piemont, Włochy 2021

Prawdziwy klejnot wśród słodkich win pochodzących z Piemontu. 
Eleganckie, delikatnie musujące, niebywale rześkie. Jego niska
zawartość alkoholu 5,5% połączona z bajecznie 
brzoskwiniowo-morelowym, kwiatowym aromatem pozwalają 
uznać go za najprzyjemniejszy aperitif produkowany
na Starym Kontynencie. 
Wino posiada certyfikat BIOLOGICO.

Pralis Veneto IGT                                                                               132,-
Veneto, Włochy 2020

Bladożółta barwa. Delikatny a zarazem intensywny bukiet pełen 
owoców tropikalnych, ananasa, brzoskwini i owoców cytrusowych,
a następnie nut roślinnych pieprzu i liści pomidora. 
Łagodnie wytrawne, przyjemne i trwałe w smaku z wyczuwalną 
słodyczą, z typowymi nutami owocowymi Sauvignon i nutami 
mineralnymi Chardonnay. Doskonałe jako aperitif.
Wino jest całkowicie wegańskie.

Sugestie kulinarne: odpowiednie do wszystkich posiłków, 
idealne do lekkich przystawek, szynki parmeńskiej i skorupiaków.

Sabbia, Vermentino di Sardegna DOC                                       139,-
Sardegna, Włochy 2021

Białe wino o słomkowo-żółtej barwie z zielonkawymi refleksami.
Aromat pełen kwiatów i owoców tropikalnych. Bardzo przyjemnie
wytrawne, subtelnie słone, mineralne i trwałe w smaku.
Grona: Vermentino 100%
Sugestie kulinarne: urzekające z przystawkami z owoców morza
i do dań rybnych.



Pio Cesare Gavi DOCG                                                         2021 / 189,-                   
Piemont, Włochy 2021
                                                                                                 
Wielki i sławny producent przedstawia swoją wersję jedynego 
białego wina z Piemontu, posiadającego najwyższą klasyfikację 
jakości. Barwa słomkowa z ciemnozielonymi refleksami. 
Bukiet pełny, z wyczuwalnym aromatem owoców i szałwii.
W smaku bogate, mocno zbudowane, dobrze zbalansowane,
z długo pozostającym w ustach przyjemnym i pełnym posmakiem. 
Gavi to wino długowieczne, ważne dla Piemontu, ponieważ przez 
wiele lat było jedynym winem białym produkowanym w tym
regionie, a z uwagi na swoje niepowtarzalne walory spotkało 
się z uznaniem międzynarodowym.
Grona: 100% Cortese

Praecipuus, Riesling Renano IGT                                                139,-
Veneto, Włochy 2020

W aromacie brzoskwinia i typowe nuty nafty. Perfekcyjny balans 
pomiędzy kwasowością a mineralnością, połączony z subtelną
słodyczą czynią to wino wyjątkowym i niezwykle eleganckim. 

Sugestie kulinarne: doskonały aperitif, wspaniałe z sushi, rybami 
i owocami morza.Grona: 100% Riesling Renano

Tamburino Sardo Pinot Grigio DOC                                            99,-
Veneto, Włochy 2021

Wino o pięknej jasno-słomianej barwie, kwiatowe z żywymi
nutami dojrzałych owoców (brzoskwinie, melony) oraz aromatami 
przypraw. W ustach bardzo świeże, z lekką nutą dymu i przyjemną 
kwasowością.



Traminer Friuli Aquileia DOC                                                       121,-
Friuli - Venezia Giulia, Włochy 2019

Przyjemne białe wino w 100% z gron Traminer. 
Barwa żółto-słomkowa ze złotymi refleksami. Bukiet kwiatowy
z elementami akacji i miodu. Wsmaku intensywne, łagodne 
i przyjemne dla podniebienia. Klasyczna stara odmiana winorośli 
uprawiana m.in. w Alzacji, Austrii, Włoszech, Węgrzech, Słowenii, 
Słowacji, Chorwacji, Bułgarii, Rumunii, Mołdawii, Hiszpanii, Au-
stralii, USA, RPA i Chile. 

Traminer to szczep o niezwykłym aromacie dzikiej róży, grejpfruta,
korzeni i liczi. Traminer jest tak charakterystyczny, że oprócz
gorących wielbicieli, ma też przeciwników, którzy nie lubią jego 
kwiatowo-perfumowanych nut.

Vernaccia Di San Gimignano DOCG                                           143,-
Toscana,Włochy 2021

Pierwsze winnice zostały założone w Monte Oliveto już w 1340 roku 
przez przybyłych tam mnichów. Na 25-ciu hektarach uprawiana 
jest odmiana winogron zwana Vernaccia di San Gimignano. 

Barwa jasna, słomkowo-żółta z lekko zielonkawymi refleksami. 
Delikatny, trwały i owocowy bukiet z lekkim odcieniem zielonych 
jabłek.W smaku mocno mineralne, z dobra kwasowością, 
zrównoważone i pełne z lekkim przyjemnym posmakiem goryczki. 

Sugestie kulinarne: przystawki rybne, zupy, dania makaronowe 
i świeże sery. Grona: 100% Vernaccia di San Gimignano



Tamburino Sardo La Guglia                                                           129,-
Veneto, Włochy 2021

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.

Dampt Freres Chablis Cru Premier Vaucoupin                      390,-
Bourgogne, Francja 2019

Francja Bourgogne (Burgundia), Chablis Grand Cru AOC Białe, wy-
trawne wino ze szczepu Chardonnay. 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, lekka kwasowość z długim owocowym 
finiszem.
Doskonałe jako aperitif, a także świetnie sprawdzi 
się w połączeniu z rybami, owocami morza, do lekkich dań 

Sylvaner Noah - Paul Humbrecht                                                 171,-
Alsace, Francja 2018
Sylvaner o aromatach białych kwiatów i kwiatów migdałowca.
Świeży, mineralny z nutami cytrusów, brzoskwinie z oleistym 
posmakiem

Riesling Jourmee de Bonheour, Paul Humbrecht                 193,- 
Alsace, Francja 2012
Riesling z 65-letnich krzewów. Potężna świeżość, 
krzemienno-naftowe aromaty, lekko oleisty.
Zrównowarzony stosunek kwasowości do słodyczy.



Fio Teppo Riesling                                                                             145,-
Mosel, Niemcy 2020

Dirk Niepoort i jego synowie Daniel i Marco szukali winnicy
w Mozeli. Kiedy poznali Phillipa Kettena z Lothar Kettern 
w Piesport okazało się że mają zbieżną i spójną wizję tego, czym 
mogą być wina z tego niemieckiego regionu. 
Tak powstało FIO wines, czyli klasyczne mozelskie białe wina  
produkowane w wolniejszym stylu, bez herbicydów, pestycydów 
i nawozów chemicznych. Wytrawne wino o nietypowej kwasowości 
z nutami brzoskwini, jabłka miodu, soli i cytrusów

Gewurztraminer Lea - Domaine Paul Humbrecht                 179,-
Alsace, Francja 2012

Gewurztraminer z dużą ilością słodyczy zbalansowanej mineralno-
ścią. Nuty kwiatowe (róża) i cudowne aromaty  tropikalnych owo-
ców takich jak lychee.

Marieta Albarino Rias Baixas                                                        109,-
Galicja, Hiszpania 2021

Marieta Albariño to półwytrawne białe wino z DO Rias Baixas 
w Galicji. Lekkie i orzeźwiające wino, idealne o każdej porze dnia. 
Kolor jest żółtawy, z refleksami cytrynowymi. Owocowy aromat 
przypomina jabłka i gruszki, podkreślony melonem i smakiem 
pomarańczy. Na języku wino jest lekkie, świeże i ma intensywny
posmak. Marieta Albariño doskonale komponuje się z rybami, 
owocami morza i serem. Wino posiada certyfikat VEGAN.

Chateau De La Presle  Sauvignon Blanc  AOC                         98,-
Vallee Del La Loire ,Francja 2020

Sauvignon o złotej barwie, subtelnych aromatach białych kwiatów, 
kandyzowanychcytrusów i gruszek. Na podniebieniu gładki, 
mineralny.
Idealny do serów oraz dań ze szparagami.



Chablis - Domaine Alain Geoffroy                                              160,-
Bourgogne, Francja 2020

Wino wytrawne, pełne mineralnych elementów typowych 
dla Chablis. Intensywna jasna szata wzbogacona zielonkawymi 
odcieniami. Wino zarówno w nosie jak i w ustach zaskakuje 
intensywnością owoców (dominują owoce cytrusowe i brzoskwinia) 
z domieszką białych kwiatów. 
Honoré Geoffroy rozwinął winnice w wioskach Beine i La Chapelle 
Vaupelteigne, w sercu Chablis, około 1850 roku, z czasem 
przekazując je w ręce kolejnych pokoleń. Na początku tego roku 
Alain Geoffroy zmarł, pozostawiając posiadłość w rękach żony 
Cathy i córki Nathalie, które tworzą wina: Produkcja świeże,
owocowe o dobrym, mineralnym charakterze. Winifikacja odbywa 
się w dużych zbiornikach ze stali nie rdzewnej, aby zachować 
świeżość i typowy charakter win Chablis. 

Santenay “Les Terrasses” - Justin Girardin                                193,-
 Bourgogne ,Francja 2016

Wino z "pięknej doliny"" znanej ze wspaniałych białych win. 
Dojrzewało w dębowych beczkach przez 12 miesięcy. 
Piękna przejrzysta barwa, w nosie owocowe z mineralną nutą.
W ustach zachowuje świeżość i sprężystość.Ekspresyjny owoc 
otulony rysem kwiatu paproci i orzechów laskowych. 
Rodzina Girardin zamieszkuje Burgundię od 1570 roku. 
Valérie i Jacques (12 pokolenie) wraz z synem Justin
(13 pokolenie) prowadzą 17 hektarową posiadłość, której winnice 
położone są w Santenay, Savigny les Beaune,Chassagne Montrachet 
i Pommard. Filozofia Girardinów jest prosta – pozwolić naturze 
wyrazić siebie w najwyższym stopniu, więc tak ich wina żyją, 
są owocem wyjątkowej ziemi i kilkuwiekowej wiedzy 
przekazywanej i udoskonalanej z pokolenia na pokolenie.



Gruner Veltliner Urban GV - Lesehof Stagard                          141,-
Niederosterreich ,Austria 2021

Łagodne wino, cechujące się umiarkowanym, przyjemnym 
aromatem jabłek,gruszek, śliwek i pieprzu. W ustach dają o sobie 
znać mocne akcenty cytrusów (cytryn, grejpfrutów, limonek),
ale i dobrze zaakcentowana mineralność. Wino wegańskie.

Riesling Pfaffenberg Kremstal Stagard                                    320,-
Krems, Lesehof Stagard, Austria 2019

Struktura i równowaga. Elegnacki, harmonijny, owocowy ze świeżą
kwasowością.Wybijają się nuty brzoskwini, moreli, jabłka 
i cytrusów. Słodycz miodu oraz nuty ziemiste.
Wino w 100% VEGAN.

Josef Fischer Riesling Smaragd                                                     195,-
Wachau, Austria 2020

Wino powstaje z 30-letnich krzewów na działce Kirnberg. 
Smaragd to wino z absolutnego topu, duma regionu Wachau. 
Bardzo złożone i bogate. Można tu znaleźć dojrzałe aromaty owo-
ców pestkowych. W ustach pełne i zrównoważone.

Paladin Pinot Grigio DOC                                              127,-
Veneto, Włochy 2020

Szary Pinot to bardzo prestiżowy szczep, z którego powstaje jedno 
z najważniejszych i najbardziej znanych win na świecie. 
To wytrawne wino ma lekko słonawą nutę jak i właściwie zaznaczo-
ny poziom kwasowości. Barwa jasnożółta ze złocistomedzianymi 
refleksami. Bukiet świeży, intensywny, z przebijającymi się nutami 
kwiatu akacji i gałki muszkatołowej. Certyfikat VEGANO.

Polecane do szerokiej gamy dań morza: eleganckich potraw ze sko-
rupiaków, smażonej lub grilowanej ryby, smacznie przyrządzonych 
owoców morza, zup rybnych. Wyśmienite także z białym mięsem.



Riesling Steiner Schreck - Lesehof Stagard                              219,-
Krems, Lesehof Stagard ,Austria 2018

Schreck jest najbardziej stromym ze wszystkich miejsc w Dolinie 
Krems (Austria) i znajduje się na wysokości około 320 metrów 
nad poziomem morza. Tutaj wszystko musi być zrobione ręcznie, 
a plony są naturalnie niskie. Jabłka, owoce pestkowe i nuty moreli 
o bardzo wykształconej, liniowej strukturze. Wino w 100% VEGAN.

Vitruviano Leonardo Vermentino Toscana IGT                       114,-
Toscana, Włochy 2021

To białe wino, które niczego nie ukrywa ... zaprasza i zachwyca 
swoim aromatem, otwierając się na podniebieniu pełnią smaków. 
Inspirowane charakterem "człowieka witruwiańskiego" 
znajdującego sie na etykiecie. 
W jego czystym odbiciu można odczytać historię Toskanii, 
jej wiosek i wzgórz, kraju wspaniałego wina i równie wspaniałych 
ludzi, gdzie wszystko współistnieje w harmonii.

Nagrody i wyróżnienia:
• - Annuario dei migliori vini italiani2020 -Luca Maroni – 93pts.
• - International Wine Challenge 2021 – Bronze Medal 88 pts.
• - Annuario dei migliori vini italiani2022 - Luca Maroni – 94pts

Castel Sallegg cuvee Ars Lyrica DOC Alto                                 320,-
 Sudtirol - Alto Adige,Włochy 2014

Jasnożółty z zielonkawymi odcieniami. Aromaty jabłka, 
brzoskwini i delikatne nuty dębu. Na podniebieniu świeży, 
intensywny z dobrze zintegrowaną kwasowością.
Długie zakończenie.



Gilles Chollet – Pouilly Fume Appellation                                195,-
Pouilly Fume, Francja 2020

100% Sauvignon Blanc. 
Delikatna słomkowa barwa, bogata gama aromatów podkreśla szla-
chetność tego wina. Wyczuwalne nuty  cytrusów, bukszpanu, róży, 
orzecha laskowego i pigwy. 
Doskonałe wino jako aperitif, świetnie pasuje do skorupiaków i 
serów.

Weissburgunder Pratum Castel Sallegg DOC                         285,-
Trentino - Alto Adige, Włochy 2014
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.

Artur Toifl Gruner Veltliner Lindobel DAC Reserva              165,-
Kremstal DAC Reserva, Austria 2020
Wino ze znanego regionu Kremstal DAC, gdzie powstają jedne 
z najlepszych białych win Starego Kontynentu. 
Wytrawne o wysokiej kwasowości z nutami zielonego jabłka, trawy,
pigwy oraz pestkowców.
Wyraźna mineralność.



Meyer- Fonne Gewurztraminer Alsace Grand Cru                 245,-
Alsace, Francja 2016

Stare winorośle wapiennego terroir, stworzyło eleganckie wino 
z nutami przypraw i skórki cytrusowej. Finisz jest gęsty, 
dystyngowany i zrównoważony przez delikatną kwasowość.
Nuty liczi, ananasa, miodu oraz skórki z pomarańczy.

Olaszrizling 2019 Somloi Vandor                                                   99,-
Somlo ,Węgry 2019

90% wina dojrzewa w stali, 10% w beczce. Jest to wino 
blado-zielone, 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. 

Boron Pinot Grigio Delle Venezie DOC                                    110,-
Veneto, Włochy 2020

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. 

Isidoro Polencic Chardonnay Marco Felluga                           159,-
Collio, Włochy 2012

Wino o słomiano-żółtym kolorze o złotawym odcieniu, z nutami 
owoców tropikalnych - ananasa oraz świeżości zielonego jabłka. 
Chardonnay o bardzo przyjemnej strukturze, harmonijne 
i eleganckie. W posmaku pozostają nuty suszonych owoców 
jak i świeżej skórki od chleba.



Schloss Gobelsburg Langenlois Gruner Veltliner                  180,-
Kamptal, Austria 2021

To lokalne wino Kamptaler pochodzi z lokalizacji w Langenlois, 
centrum Kamptal, wznoszących się na łagodnych wzgórzach 
o piaszczystych głębokich glebach, które sprzyjają rozwojowi 
Veltliner. To smukły, energiczny Grüner Veltliner, który już 
w zapachu pokazuje typową świeżość i smak tego regionu, 
ujawniając nuty białych owoców pestkowych, zielonych jabłek, 
gruszek z nutami ziół, szałwii oraz nutą białego pieprzu.
Na podniebieniu soczyste, świeże, z nutami melona, 
brzoskwiń, białego pieprzu oraz orzeźwiającym słonym dotykiem.

Schloss Gobelsburg Riesling                                                         155,-
Kamptal, Austria 2019

Domaene Gobelsburg Riesling to świeże, delikatne i lekkie wino. 
Wyczuwalne są w nim aromaty owocowe m.in. melona, jabłek
i brzoskwiń. Delikatne akcenty jałowca. Posiada długie zakończe-
nie o wyczuwalnej kwasowości. Idealnie sprawdzi się solo!

Repanda, PIWI Solaris Bianco Limited Edition IGT
 Val d-Adige ,Włochy 2020

Absolutnie EKOprzyjazne, odpowiednie dla wegan! Wytwarzane 
z wielką troską o środowisko naturalne (winnica zasilana energią 
słoneczną, papier na etykiety w 100% z recyklingu oraz korków z 
odnawialnej trzciny cukrowej) Wino jest wolne od chemii dzięki 
zredukowaniu do minimum (do 10%) użycia fungicydów i pestycy-
dów oraz do zera herbicydów, z wykorzystaniem wyłącznie zielone-
go nawozu, dzikich drożdży i niskiej zawartości siarczynów.
Złocisto-żółta barwa. Aromat tropikalnych owoców i białych kwia-
tów z pikantnością w tle. Intensywne i zbalansowane z przyjemnym 
mineralnym akcentem w smaku. Wyjątkowe i urzekające wino 
pasujące do kuchni śródziemnomorskiej, owoców morza oraz dań 
wegetariańskich.



Macabeo Ecologico - Parajes del Valle                                        127,-

Macabeo o aromatach cytrusowo-kwiatowych. W ustach czyste 
wino z nutami cytrusów, rozmarynu, tymianku i polnych kwiatów, 
zbalansowaną kwasowością i trwałym finiszem.

Wino  100% ECOLOGICO.



Wina Czerwone



Aglianico Campania IGT                                                                  161,- 
Campania, Włochy 2019

Czyste Aglianico, któremu krótkie przebywanie 
w drewnianej beczce nie uszczupliło aromatycznej świeżości.
W kieliszku połyskuje ciemnowiśniową czerwienią z pikantnymi 
aromatami czereśni, wiśni i fiołka oraz przyprawami cynamonu
i wanilii. Zrównoważone z przyjemną wiśniową nutą. 

Sugestie kulinarne: doskonałe do zup, makaronów, białego mięsa
i lekkich dań głównych, idealne w kuchni śródziemnomorskiej. 

A-Mano, Prima-Mano Primitivo Puglia IGT                             213,- 
Puglia, Włochy 2017

Czyste Primitivo, nietknięte beczką, produkowane z winogron po-
chodzących ze starych siedemdziesięcioletnich winnic,
innowacyjną metodą, polegającą na oddzielnym fermentowaniu 
skórek w wysokiej temperaturze i soku z winogron w niskiej
temperaturze. Dzięki gorącej fermentacji wino uwalnia piękną 
barwę, taniny i strukturę, a zimna fermentacja wyzwala świeże 
owocowe aromaty. Efekt to wino przepełnione aromatami płatków 
róż, malin, jagód, czarnego pieprzu, z nutami suszonych moreli, 
likierowej wiśni, cytryny i eukaliptusa. Na świecie jest bardzo
mało tak pełnych win, delikatnych i miękkich, a jednocześnie 

Aprimondo - Rosso Appassimento Puglia IGT                         99,-
Puglia, Włochy 2021
 
Intensywnie pomarańczowa etykieta symbolizuje bogactwo
aromatów i słońce południowych Włoch. Czerwone esencjonalne 
wino, otrzymywane w procesie częściowego suszenia winogron. 
Głęboka, czerwonofioletowa barwa z ciepłymi ceglastymi 
refleksami. Otulający aromat dojrzałych owoców, nuty dżemowe. 
Uwodzi podniebienie pełnią swojej struktury i trwałością 
owocowego smaku. Grona: Primitivo, Negroamaro
Wino posiada certyfikat VEGAN. 



Barolo Massara DOCG                                                                    447,-
Piemonte , Włochy 2016

Wino pochodzi z wybitnego cru Massara w okolicy Verduno, 
z 30-letnich winnic. Tradycyjna winifikacja i maceracja przez 35 dni 
zmieniła doskonały surowiec w wino, które do procesu dojrzewania 
trafiło bez filtrowania i klarowania, dzięki czemu możemy
się cieszyć bardziej naturalnym produktem. Ułożone w słoweńskich 
botti przez 32 miesiące oraz drugie tyle w butelkach, złożonych 
z pietyzmem w zabytkowych piwnicach posiadłości. 
Absolutny winiarski majstersztyk, którego powstało zaledwie 5700 
butelek.
Grona: 100% Nebbiolo

Ornato, Barolo DOCG                                                                     700,- 
Piemonte, Włochy 2017

Flagowe Barolo od Pio Cesare, produkowane tylko i wyłącznie 
w tzw. „wielkich rocznikach”, jednakże z uwagi na znikomą ilość 
wyprodukowanych butelek, a przez to małą dostępność,
nie ujęte w rankingu win świata Od 1985 roku Barolo 
produkowane jest z winogron Nebbiolo pochodzących wyłącznie
z wyselekcjonowanych szpalerów winnicy „Cascina Ornato”. 
Wino dojrzewa częściowo w małych beczułkach z drewna francu-
skiego (80 %), reszta przelewana jest do dużych dębowych beczek. 

Barolo Ornato charakteryzuje się intensywnym kolorem, silną 
i wyrazistą strukturą, dającą potencjalną możliwość dalszego 
strzenia się wina. Aromat ciemnej czekolady miesza się 
z korzennymi przyprawami i suszoną śliwką. To wino o dużej za-
wartości tanin. W smaku długo wyczuwalna śliwka i malina z odro-
biną cynamonu. Jest to bardzo eleganckie wino na specjalne okazje.
Grona: 100% Nebbiolo 



CampoRe, Taurasi Riserva DOCG                                                325,- 
Taurasi, Campania, Włochy 2009

Najpotężniejsze wino Kampanii, nazywane przez znawców wina 
"Barolo Południa". Produkowane jedynie w najlepszych rocznikach. 
Wino dojrzewa w beczkach z francuskiego dębu przez 30 miesięcy, 
potem przez okres 12-18 miesięcy doskonali swoje walory
w butelkach, zanim trafi do sprzedaży. 
Intensywna rubinowa barwa z refleksami w kolorze owocu granatu. 
Bukiet wyrazisty, lekko mineralny z wyczuwalną wiśnią, owocami 
leśnymi. Aromat fiołków i ostra nuta tytoniu. Ciało pełne, 
mocne, wytrawne na podniebieniu, z doskonale zbalansowanymi 
taninami i kwasowością. Na końcu charakterystyczny posmak 
śliwek,ciemnych wiśni i czarnego pieprzu.
Grona: 100 % Aglianico

Montefalco Rosso - Cantina Fratelli Pardi                                158,-
Montefalco ,Włochy 2019

Głęboki rubinowy kolor. Aromaty dzikich czerwonych i czarnych 
jagód, śliwek, kakao, ziół botanicznych oraz tytoniu.
Na podniebieniu eleganckie taniny i długi finisz.

Historia Cantina Pardi zaczyna się w 1919 roku, kiedy bracia Alfre-
do, Francesco i Alberto Pardi założyli Cantina Fratelli Pardi, miesz-
czącą się wówczas na parterze szpitala San Marco w Montefalco. 
Produkowali oni wina zarówno białe, jak i czerwone, ale najważ-
niejszą produkcją było Sagrantino, w tym czasie wyłącznie jako 
passito. Dostawy obejmowały całe terytorium Umbrii, a dotarły też 
do Watykanu. W 2002 roku, kierując się wspólną wolą rodziny 
Pardi, aby nie stracić tradycji ich prawnukowie Francesco, Gianluca 
Rio i Alberto Mario, z pomocą rodziców Agostino i Alberto, 
zrekonstruowali budynek w Montefalco, aby odtworzyć winnicę ich
pradziadków. Dziś to bracia Gianluca Rio i Alberto Mario,
dzięki swojemu entuzjazmowi i ciężkiej pracy, umacniają stuletnią 
więź między winem a rodziną Pardi.
Grona: 100% Aglianico



Cerasuolo di Vittoria DOCG                                                          199,- 
Sicilia ,Włochy 2018
Winnice Patri częściowo zlokalizowane w rejonie 
Cerasuolo di Vittoria, są jedynym DOCG na Sycylii. 
Chcąc podkreślić i w pełni wykorzystać te walory, posadzono
szczepy Frappato i Nero d'Avola na tych obszarach. 
Pięknie nasłonecznione i bogate w glinę winnice stanowią idealne 
środowisko do uprawy tych dwóch odmian. Przejrzysta, piękna, 
rubinowa barwa. Złożony aromat z charakterystycznymi
nutami czerwonych owoców, wzbogaconymi akcentami przypraw. 
Otulające, strukturalne, mocne ale z łagodnymi i słodkimi 
taninami i długim, trwałym finiszem. Cerasuolo diVittoria 
Nero d’Avola,która nadaje mu ciało i długowieczność oraz Frappato, 
odpowiedzialna za elegancję i soczystość.

Cignale, Colli della Toscana Centrala IGT                                 332,-
Toscany, Włochy 2016

Niedościgniony, wielki toskan powstający w 90% z gron Cabernet 
Sauvignon z 10% dodatkiem gron Merlot. Swą bogatą i dobrze 
zbalansowaną strukturę zawdzięcza dojrzewaniu przez 
20-24 miesiące w drewnianych beczkach, z których następnie 
przelewane jest do butelek, gdzie dojrzewa kolejne 6 miesięcy
zanim trafi na rynek. Barwa intensywnie rubinowa. 
Bukiet elegancki i złożony. W smaku harmonijne, miękkie, 
głębokie, trwałe i wyraźne.

Domaine Audiffred Vosne – Romanee 2015                             440,-
Appellation Vosne-Romanee Controlee
Bourgogne, Francja 2015

Bugrundzka winnica rozciąga się na obszarze 5ha, 
od Gevrey-Chambertindo 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.



Clos Vougeot Grand Cru - Chateau de la Tour 2014               1150,-
Bourgogne, Francja 2014

Głęboki rubinowy kolor. Te stare winorośle oferują aromaty 
ciemnych jagód, fiołków, tytoniu i nuty mięty. Ponad 100-letnie 
winorośle wytwarzają skoncentrowane i bogate smaki ciemnych 
owoców, śliwki, czarnej porzeczki i jeżyn. Jest to muskularne, ale 
zrównoważone i dobrze zbudowane wino, które wynagradza
starzenie się piwnicy. 
Domaine ma najbardziej niezwykłą i prestiżową lokalizację w całej 
Burgundii: jest jedyną Domainepołożoną w samym Clos Vougeot 
i największym właścicielem winnic wewnątrz Clos. 
Winnica znajduje się obok samego domui zajmuje 5,5 hektara, 
w samym środku Clos, w idealnej lokalizacji. Właścicielem 
i winiarzem jest Francois Labet, który w 1986 roku przejął ją 
po swojej matce Jacqueline.Wierząc w małe plony, Francois nalega 
na bardzo krótkie przycinanie, zawsze wykonywane w środku zimy. 
Destalking nie jest systematyczny: zależy to od jakości rocznika. 
Nie ma potrzeby szaptalizacji, ponieważ żniwa są zawsze tak 
późne, jak to możliwe, aby osiągnąć maksymalną dojrzałość gron. 
Ponieważ wiek winorośli nie jest jednolity w całej winnicy, Francois 
Labet starzeje cuvee z młodszych winorośli w 25% nowym drewnie. 
Starsze cuvee otrzymuje od 75 do 100% nowego drewna.
Dąb pochodzi z lasu Nevers.
Grona: 100% Pinot Noir

Bosco del Merlo, Cabernet Sauvignon Venezia DOC            139,- 
Veneto, Włochy 2020

Czerwono-rubinowe w barwie, niezwykle przejrzyste. 
Bukiet elegancki, z wyraźną nutą porzeczki i maliny.
W smaku wytrawne, cieliste, aksamitne.
Wino posiada certyfikat VEGANO.

Najlepiej komponuje się z czerwonym mięsem, drobiem 
oraz dziczyzną. 



Pinot noir Constance - Domaine Paul Humbrecht               169,-
Alsace, Francja 2014
Finezyjny Pinot dojrzewający w beczce, z aksamitnymi taninami, 
chwilowym ziemnym aromatem przechodzącym w piękne, 
czerwone owoce (malina, truskawka, żurawina).
Wino okraszone jest przyjemną kwasowością.
Syrah La Derniere Vigne - Pierre Gaillard                                 179,-
Northern Rhone, Francja 2019

Urzeka owocowym aromatem czerwonych owoców, czarnej 
porzeczki i odrobiną białego pieprzu oraz tytoniu. 
Na podniebieniu lekkie i pełne smaku, z dojrzałymi taninami 
i niską kwasowością, w tle wyczuwalna beczka. 
Finisz dość krótki, owocowy, z lekko pikantnym akcentem.
Grona 100% Syrah
 
Pierre Gaillard jest uważany za jednego z najlepszych producentów 
wina w północnej części Rhône. Styl jego win jest bogaty i głęboki, 
o czystym, żywym charakterze owoców oraz ich doskonałej
dojrzałości i intensywności. Wina te posiadają uwodzicielską duszę 
i gładki owocowy ton, co sprawia, że natychmiast skradają serca 
koneserów. Od samego początku bardzo rozważnie i powoli
buduje portfolio swych winnic od momentu nabycia pierwszej 
działki w średniowiecznej wiosce Malleval. Jego winnice znajdują 
się w najlepszych apelacjach północnego Rodanu: Côte-Rôtie, 
Condrieu, Cornas, Crozes-Hermitage, a także najważniejszej 
dla Gaillardów Saint-Joseph.
Mate Brunello di Montalcino DOCG                                          357,-
Toscana ,Włochy 2016

W bukiecie niezwykły ładunek jeżyn, tytoniu i delikatnych nut 
wanilii, które perfekcyjnie łączą się z jego pełnym ciałem, 
jedwabistym i owocowym smakiem i wytwornym finiszem. 
Mnóstwo słodyczy i dojrzałości gron. Mówią, iż jest to wino zdolne 
przyprawić o łzy dorosłego mężczyznę.
Grona: 100% Sangiovese grosso 



Chateauneuf du Pape VV Rouge - Domaine La Milliere      245,-
Southern Rhone, Francja 2016

Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault, Counoise - prawdziwe, wy-
trawne połączenie finezji i elegancji. W nosie wyczuwalne ciemne 
czereśnie, skóra, runo leśne. Na podniebieniu taniny, z długim 
kwaśnym żurawinowym finiszem. Doskonałe do leżakowania.
Wino oznaczone certfikatem BIO.

Vitruviano Leonardo Chianti DOCG                                            98,-
Chianti, Włochy 2020

Wielokrotny medalista, na przestrzeni ostatnich kilku lat 
niekwestionowany lider w kategorii Chianti. Intensywna, ciemno 
czerwono - rubinowa barwa, przejrzysta, wpadająca w granat. 
Intensywny bukiet, z charakterystyczną owocową
nutą wiśni oraz mieszanką przypraw z dominującym czarnym 
pieprzem. W smaku długie z podkreślonym owocem ciemnej 
czereśni i jeżyny na tle wanilii i mięty, delikatna obecność 
grabników.  Zrównoważone, miękkie, intensywne, aromatyczne 
z niebywale bogatą i odważną strukturą.
Grona: 85% Sangiovese, 10% Merlot, 5% inne. 

Los Arraez Lagares                                                                            148,-
Valencia, Hiszpania 2019

Mocne i esencjonalne hiszpańskie wino. Wytrawne pachnące 
dojrzałymi jeżynami, jagodami leśnymi i śliwkami, 
którym towarzyszą nuty dymne i balsamiczne, a także lukrecji 
i kawy. W ustach pełne, ale zarazem rześkie i świetnie 
zrównoważone. Długa, wyrazista końcówka oraz przyjemny 
owocowo przydymiony posmak. Idealne współgra z daniami 
mięsnymi ale i makaronami z sosem z pomidorów.
Grona: 60% monastrell, 40% cabernet sauvignon



Los Arraez Lagares Parcela „O”                                                     176,-
Valencia, Hiszpania 2018

Czerwone wino wytrawne powstałe w hołdzie dla dziadka Toniego 
Arraeza. To właśnie on jako pierwszy w tej rodzinnej winnicy wy-
tłoczył tak ważne czerwone wino. Od tego czasu ojciec Toniego, a 
teraz sam Toni przejął to ważne zadanie.Co ciekawe na etykiecie 
jest sam dziadek Toniego w młodym wieku.
W nosie głębokie, balsamiczne, z przewagą czerwonych owoców i 
beczki, w ustach potężne i esencjonalne,
ale na swój sposób dystyngowane, fantastycznie długie na finiszu. 
Najlepiej smakuje w towarzystwie zapiekanych mięs oraz 
makaronów w stylu śródziemnomorskim.
Grona: 40% garnacha tintorera, 30% monastrell, 15% 
cabernet sauvignon, 10% arcos, 5% forcayat.

Malbec Colli Trevigiani - Loredan Gasperini                           147,-
Veneto, Włochy 2020

Wino o głębokiej czerwonej barwie z fioletowymi refleksami. 
Bogate i krągłe o niskiej kwasowości. W smaku nuty czerwonych 
owoców i lekkiej przyprawowej nucie.

W apelacji Treviso, na wzgórzach Asolo i Montello, o gliniastej gle-
bie bogatej w żelazo i inne minerały, krainy historycznie proklamo-
wanej do produkcji  wspaniałych win, w latach 50 ubiegłego wieku 
hrabia  Piero Loredan zasadził winnice, które następnie odziedzi-
czył i zarządza nimi do dzisiaj Giancarlo Palla.
Posiadłość Venegazzù to ziemia, która już dużo wcześniej przed 
pojawieniem się na niej winnic i człowieka miłującego wino oraz 
jakość,wykazywała  ogromny potencjał winiarski. 
Dzisiaj powstają tutaj wina o wyjątkowo wysokiej jakości, 
która z kolei jest ściśle powiązana z mikroklimatem i unikatowym
siedliskiem winnic. Wino z certyfikatem VEGANO.



Mazzei Siepi Rosso IGT                                                                  780,-
Toscana, Włochy 2005

Złożone, wymagające dekantacji i harmonijne. 
Nos ewoluujący. Najpierw nuty warzywne (papryka), ziołowe, 
korzenne, wyczuwalny alkohol w nosie. Po nabraniu odrobiny 
powietrza pojawiają się nuty bardziej owocowe(czereśnie, jagody),
a po dłuższej dekantacji słodka nuta truskawki. W ustach wino
monumentalne, głębokie z wyważoną kwasowością. Długi finisz. 
Wino nie wymaga wielkich potraw,samo w sobie gwarantuje 
wyjątkowe doznania ale doskonale poradzi sobie z grillowanymi 
mięsami, stekiem, dziczyzną i twardymi serami.
Grona: 100% Sangiovese

Montubert, Barbaresco DOCG                                                     264,-
Piemonte, Włochy 2018

Szlachetne wino wytwarzane z gron zbieranych w szczególnym 
stadium ich rozwoju, niefiltrowane. Bukiet intensywny i silny, 
harmonia owoców połączonych z przyprawami, przywołuje 
aromaty róży, wiśni i ziół. W smaku wino o bardzo bogatej 
strukturze, jedwabiste, zdecydowanie taniczne i mocne 
ale zbalansowane, o świetnym potencjale starzenia.
Wino organiczne z certyfikatem BIO.
Grona: 100% Nebbiolo

Santenay 1-er Cru Clos Rousseau - Justin Girardin                236,-
Bourgogne, Francja 2017

Niezwykle soczyste i okrągłe o dominującym aromacie dojrzałych 
czerwonych i czarnych owoców uzupełnionych delikatną nutą 
świeżych ziół i pestkowców. Wino o pięknej strukturze, która za-
wdzięcza 15 miesiącom spędzonym w dębowych beczkach.
Grona: 100% Pinot Noir



Fides, Barbera d'Alba DOC                                                            287,-
Piemonte ,Włochy 2018

Trzeba było być niezwykle przekonanym do projektu posadzenia 
krzewów Barbery, na bezcennej ziemi, rodzącej z najszlachetniej-
szych klonów Nebbiolo owoce zarezerwowane  wyłącznie dla kró-
lewskiego Barolo. Tę wiarę i zaufanie miał  Pio Boffa i właśnie dla-
tego swoją niezwykłą Barberę nazwał Fides (z łac. zaufanie,wiara). 
Dzięki niej chciał pokazać, że nie tylko Barolo czy Barbaresco mogą 
być wielkimi winami Piemontu. Postawił na Barberę i dziś Fides 
(obok sławnego Ornato) jest dumą firmy Pio Cesare. Idealne poło-
żenie, mikroklimat i staranna selekcja pozwala na otrzymanie wina 
o wyjątkowym natężeniu bogactwie smaku. 20-miesięczne dojrze-
wanie w beczkach z francuskiego dębu uszlachetnia je, zastępując 
początkową szorstkość miękkością i słodkością tanin i zapewniając 
mu długowieczność, a także czyni je intensywnie rubinowo-czer-
wonym w barwie o granatowych refleksach.

Bukiet jest pełen aromatów świeżych, dojrzałych owoców, nuty wi-
śni, czekolady i dojrzałe owoce. Pełne ciało przy doskonałej struk-
turze. Trwały i wyrazisty finał, charakterystyczny dla wielkich win 
czerwonych. Niezwykle eleganckie, o dużym potencjale do dalsze-
go rozwoju.
Grona: 100% Barbera

Monastrell Ecologico - Parajes del Valle                                    119,-
Jumilla, Hiszpania 2020

Ten pochodzący z 20-40 letnich krzewów monastrell to czysta 
eksplozja ciemnych i czerwonych owoców, uzupełniona pikantnymi 
akcentami czarnego pieprzu i suszonych ziół. 

Winifikacja w cementowych kadziach spolerowała i wygładziła 
taninę, zachowując zarazem świeżą owocową kwasowość. 
Młode i niebezpiecznie smaczne wino. Wino posiada oznacznie 
ORGANIC oraz VEGAN.
Grona: 100% Monastrell



Salbanello (Cabernet, Malbech) IGP                                          112,-
Veneto, Włochy 2020

Delikatna dojrzałość Malbecha i bogactwo struktury Cabernet 
połączone razem tworzą wspaniałe wino odpowiednie na każdą 
okazję,trafiające w gusta osób o delikatnych podniebieniach. 
Barwą zbliżone do głębokiego połyskującego rubinu. 
Bukiet intensywny i długotrwały, delikatny winny z malinowym 
aromatem. W smaku zharmonizowane, z wyczuwalną delikatną 
nutą słodkości i lekkim ziołowym posmakiem. Wino oznaczone 
certyfikatem VEGAN.

San Clemente Montepulciano D'Abruzzo DOC                      276,-
Abruzzo ,Włochy 2017

Eleganckie, pełnocieliste czerwone wino o głębokiej przejrzystej 
rubinowoczerwonej barwie. Silne aromaty lukrecji i leśnych 
owoców. Po długiej fermentacji w drewnianych zbiornikach, wino 
dojrzewa przez 18 miesięcy w nowych "barriques", 
kolejne 12 miesięcy w stalowych zbiornikach, później spędza 
jeszcze 6 miesięcy w butelce zanim trafi do sprzedaży. 
Potencjał rozwoju: do 10 lat.
Grona: 100% Montepulciano

San Marzano Sessantanni, Primitivo Di Manduria DOC    243,-
Puglia, Włochy 2017

Grona pochodzą z 60 letnich krzaków. Owoce zbierane ręcznie 
i macerowane 18 dni. Leżakowane przez 12 miesięcy w beczkach 
z francuskiego i amerykańskiego dębu. Niesamowita koncentracja, 
głębia i złożoność. Aromaty suszonych śliwek, dżemu z czereśni, 
z posmakiem kakao i czekolady z odrobiną kawy. 
Finisz - lekko pikantny z nutą wanilii i tytoniu.
Grona: 100% Primitivo



Gobelsburg Pinot Noir Reserve 2018                                          209,-
Kamptal, Austira 2018

Zapach truskawki, wiśni, wilgotnej gleby leśnej, anyżu.
Wyczuwalne nuty dymne - drewno cedrowe.
Soczysta wiśnia na podniebieniu, delikatne ciało, z odrobiną 
gorzkiej czekolady, świeżą kwasowością i subtelnymi
taninami. Bardzo soczyste od początku do końca, 
trochę fiołkowe na finiszu.
Grona: 100% Pinot Noir

Gobelsburg Zweigelt Kamptal                                                      148,-
Kamptal, Austria 2019

Odmiana winogron Zweigelt wypracowała silną tożsamość 
w Austrii, a także w regionie Dunaju w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci. Langenlois jest rodzinnym miastem dr. Zweigelta, 
który wyhodował ten szczep. Winnice z Zweigelt w Gobelsburgu 
leżą na żwirowych brzegach, które powstały podczas ostatnich 
epok lodowcowych.
Grona: 100% Zweigelt

I Capolavori, Da Vinci San Giovanni Battista,                        246,-
Brunello di Montalcino DOCG
Toscana, Włochy 2017

Sztuka Leonarda i to słynne wino są uosobieniem Toskanii: moc, 
klasycyzm i elegancja, harmonijne połączenie szlachetnych cech. 
Głęboka ciemnoczerwona barwa granicząca z granatem. 
Nos świeży, pełen intensywnych owocowych nut jeżyny, czarnej 
porzeczki i wiśni. Po zakończeniu fermentacji wino dojrzewa 
w dębowych beczkach przez co najmniej 2 lata.
Grona: 100% Sangiovese



I Capolavori, Da Vinci Vergine delle Rocce,                             169,-
Chianti Riserva DOCG
Toscana, Włochy 2017

Po roku dojrzewania w beczkach z dębu francuskiego trafia na trzy 
miesiące do butelek, by tam doskonalić swoje walory. 
Rubinowo-czerwone w barwie z bogatymi miedzianymi refleksami. 
Bukiet wyraźnie owocowy z przeważającą nutą wiśni połączonej 
z aromatami wanilii i cynamonu. W smaku nuty korzenne 
i owocowe, zrównoważone taninami.
Grona: Sangiovese 85%, Merlot 10%, inne czerwone 
(Syrah, Canaiolo, Colorino) 5%.

Coste dei Fre Freisa - Azienda Agricola                                       151,-
Piemonte, Włochy 2020

Azienda Agricola 499 narodziła się z przyjaźni Gabriele Saffirio 
i Mario Andriona, oraz ich chęci stworzenia nowej ambitnej, 
rzemieślniczej winnicy,, skoncentrowanej na hiperregionalnych 
piemonckich odmianach Freisa i Moscato. Andrion jest również 
winiarzem w szanowanej posiadłości Barolo i Barbaresco Castello 
di Verduno. Saffirio pracował wcześniej w jednym z najlepszych 
Barolo, Fratelli Brovia. Wspólnie, w ramach tego bardzo osobistego 
projektu, są pionierami w odrodzeniu jednego miejsca Freisa 
i Moscato na stromych, bogatych w wapień wzgórzach 20 km na 
wschódod Alby. Winnica znajduje się na szczycie jednego 
z najwyższych wzgórz regionu Langhe. Ten chłodny klimat oraz 
warunki na dużych wysokościach pozwalają osiągnąć idealną
dojrzałość fenolową i aromatyczną oraz idealną naturalną 
kwasowość.
Grona: 100% Freisa



Spatburgunder - Rudi Ruttger                                                        97,-
Palatynat, Niemcy 2020

Jasnoczerwona barwa. W nosie aromaty czerwonych owoców, jagód 
i wiśni. Bardzo gładkie, mineralne, delikatne z lekką taniną 
i pestką. Weingut Rudi Rüttger to rodzinna posiadłość położona 
w malowniczej wiosce Neuleiningen, której początki winiarstwa 
sięgają 1643 roku. Obecnie winnicę prowadzi Rudolf Rüttger, 
młody, ale niezwykle wykształcony enolog z ogromnym 
wyczuciem, który z połączenia tradycji z nowoczesnym podejściem 
do winifikacji zrobił prawdziwą sztukę. Ze względu na wysoką 
jakość wina Rudi Rüttger zdobyły wysokie uznanie wśród znanych 
niemieckich wielbicieli dobrego wina – częstym klientem winnicy
był legendarny kanclerz Niemiec Helmut Kohl.

Lacryma Christi Vesuvio Rosso DOC                                          181,-
Campania, Włochy 2019

Według legendy Bóg zapłakał, kiedy odnalazł 
w Zatoce Neapolitańskiej fragment nieba skradziony przez 
Lucyfera. Tam gdzie spadły jego łzy, zrodziło się wino
Lacryma Christi. Barwa intensywnie rubinowo-czerwona 
z fioletowymi refleksami.

Bukiet wyraziście owocowy z nutami 
wiśni, malin i czerwonych porzeczek z dodatkiem przypraw 
i minerałów. Delikatne i eleganckie w smaku, z przyjemnymi
akcentami dojrzałych owoców, m.in. śliwek,  tytoniu, kawy 
i pieprzu. Przez 8 miesięcy dojrzewa w małych beczkach z dębu 
francuskiego, a następnie w butelkach.
Grona: 100 % Piedirosso. 



A-Mano Imprint Of Mark Shannon, Susumaniello IGT       145,-
Puglia, Włochy 2021

Susumaniello to rzadki antyczny szczep winogron, uprawiany 
na Półwyspie Salento, który jeszcze do niedawna używany był 
jedynie jako dodatek przy produkcji win czerwonych. 
Jego nazwa oznacza w miejscowej gwarze "osiołka".
Najstarsi mieszkańcy mówią, że nazwa pochodzi od zbyt dużego 
ciężaru kiści winogron, który musiały utrzymywać młode 
winorośle przypominając objuczonego osła, inni twierdzą, 
że jest to wynik charakteru tego trudnego, wręcz upartego w
uprawie szczepu."Wreszcie mamy winogrona o tej samej 
osobowości co producent wina..." (powiedziała Elvi - żona produ-
centa:, a on (Mark Shannon) nie umiał się oprzeć wyzwaniu i pracy 
z tym cennym unikatowym gronem. 

Wino ma głęboką, atramentową, purpurowo-czarną barwę. Nos 
intensywny, zmysłowy, pełen jeżyn i czekoladowych aromatów, 
oferuje również aromaty jagód, fiołków, wiosennych kwiatów, 
bogatej mieszanki ziół śródziemnomorskich. 
Aksamitne i niezwykle przyjemne na podniebieniu. 
Posiada fantastyczną świeżość, odpowiednie taniny i gładki finał, 
które sprawiają, że chcesz do niego powrócić. 
To wino, które promienieje blaskiem ziemi, ludzi i swojego terroir.
Wino oznaczone certyfikatem VEGAN.
Grona: 100% Sussumaniello

Von Blumen 514, Blauburgunder Pinot Nero DOC                 193,-
Trentino - Alto Adige, Włochy 2018

Bogaty owocowy aromat z nutami malin, morwy i wiśni oraz 
akcentem fiołka i odrobiny pikantności. W smaku intensywne, tęt-
niące życiem, z posmakiem ściółki leśnej.
Grona: 100% Pinot Nero

Sugestie kulinarne: dania mięsne oraz długodojrzewające sery oraz 
sosy i zupy rybne



Winnica Thierry Valette
Pełny, biodynamiczny Merlot, z przyjemną taniną, dojrzałym 

ciemnym owocem i długim finiszem. Aksamitne taniny,
wyczuwalne czerwone i czarne owoce. Mocny lecz finezyjny nos. 

Aromaty kwiatowe, nuty pieprzu. Bardzo soczyste.
Thierry Valette, właściciel Clos Puy Arnaud należy do
rodziny, która od czterech pokoleń produkuje wina. 

Zbierali grona do produkcji wina w Algierii, Chile, nad Loarą, 
w Langwedocji, i oczywiście w Bordeaux. Jego pradziadek 

Alexandre nabył Château Pavie i Troplong Mondot w latach 
czterdziestych XX wieku, kiedy reputacja terroir Saint Emilion nie 
była tym, czym jest dzisiaj. Thierry przejął od niego umiejętność 
przewidywania potencjału miejsca ucząc się fachu od znanych 

postaci świata winiarskiego, takich jak: Jean Paul Valette z Château 
Pavie, François Mitjaville z Château le Tertre Roteboeuf,

Peter Sichelem z Corbières, Maryse Barre i Stéphane Derenoncourt 
z Château Pavie Macquin i Anne Calderoni której zawdzięczamy 
odkrycie biodynamiki i pracę z tą metodą. Syntezą tych spotkań, 

rozmów, podróży było przekonanie, że należy znaleźć kompromis 
między tradycją finezji i elegancji wielkich win a obecnym

hedonistycznym podejściem, które domaga się czystego smaku 
owocu, przyjemności i świeżości w na podniebieniu, jednym 

słowem, wina, które są gotowe do picia w młodym wieku, a jedno-
cześnie zachowują potencjał dojrzewania.

Cuvee Pervenche - Thierry Valette,                                              197,-
Bordeaux, Francja 2017

Aksamitne taniny, czerwone i czarne owoce. Soczyste.
Mocny lecz finezyjny nos. Aromatu kwiatowe, nuty pieprzu. Wino 
BIODYNAMICZNE.
Grona: 95% Merlot, 5% Cabernet Franc

Le Rouge de Puy Arnaud - Thierry Valette,                               159,-
Bordeaux, Francja 2019
Pełny, BIODYNAMICZNY Merlot, z przyjemna taniną, dojrzałym 
ciemnym owocem i długim finiszem
Grona: 100% Merlot



Blaufrankisch Klassik Dac / Weingut Bauer Poltl                   99,-
Burgerland, Austria 2018

Podstawowa wersja Blaufrankischa tego producenta.
To eleganckie wino o delikatnych owocowych aromatach. 
W ustach gładkie i żywe z długą końcówką i dobrze zintegrowany-
mi taninami. Wino oznaczone certyfikatami VEGAN oraz BIO.
Grono: 100% Blaufrankisch

Valpollicella Classico Superiore DOC                                       490,-
Valpollicella, Włochy 2017

Głęboko rubinowy kolor,przyjemny aromat świeżo zebranych ja-
gód. Na podniebieniu czuć nutę wiśni i wanilii.
Grona: Corvina, Corvinone, Molinara, Rondinella

Valpollicella Ripasso Classico Superiore DOC                       280,-
Valpollicella, Włochy 2016

Głęboko rubinowy kolor,przyjemny aromat świeżo zebranych ja-
gód. Na podniebieniu czuć nutę wiśni i wanilii.
Grona: Szczep Corvina, Corvinone, Molinara, Rondinella

Brunello di Montalcino Lazzeretti DOCG                                385,-
Toscana, Włochy 2014

Kolor rubinowo ceglasty, bogaty bukiet pełen świeżych owoców 
oraz aromaty ziemiste, lukrecji i skóry. 
Niezwykła gładkość, zbalansowana wyważonymi,taninami. 
Długi, elegancki finisz.
Grona: 100% Sangiovese Grosso



Vaucluse - Domaine La Milliere                                                    123,-
Rhone, Francja 2019

Posiadłość założona w latach 40. ubiegłego wieku 
na już istniejących winnicach. W czasie gdy kupowł ją Fernand 
Arnaud na terenie posiadłości winnice sąsiadowały z sadami owo-
cowymi. W wieku 14 lat Aime, syn Fernanda, postanowił 
poświęcić swoje życie winoroślom i winu. Z biegiem czasu Aime,
wspomagany radą ojca, przekształcił La Milliere, czyniąc posiadłość 
w pełni poświęconą uprawie winogron. Michel, syn Aime, przejął 
La Milliere w 1983 roku, czyniąc z niego piąte pokolenie winiarzy 
Arnaud. Od tego czasu Michel nadal stosuje wiedzę przekazaną 
mu przez rodziców i dziadków. W jego ślady idzie Vincent, 
jego najstarszy syn, który w kontynuuje historię rodziny
Wino posiada certyfikat BIO.
Grona: Syrah, Merlot 

Refosco P.R. Trevenezie IGT Borgo Veritas                                99,-
Friuli Venezia Giulia, Włochy 2019

Szczep: Refosco Jasno - Rubinowy Refosco z nutami runa leśnego, 
wiśni, borówki, porzeczki i róży. W ustach intensywnie świeże,
owocowe wino z minimalnie zaznaczoną taniną.
Grono: 100% Refosco dal Penduncolo Rosso 

Chianti Classico DOCG 1500 ml                                                   360,-
Toscana, Włochy 2013

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



Amarone della Valpolicella Classico Trionfo 
Cantine Riondo DOCG                                                                  490 ,- 
Valpolicella, Włochy 2015

Najwyższej jakości pełne wino, o bogatej strukturze. 
Złożone aromaty wiśni, powideł, lukrecji,cynamonu, wanilii. 
Wino o jedwabistych taninach i przyjemnym, długim finiszu.
Grona: Grona Corvina 75%, Rondinella 20%,Molinara 5% .

Poggio Badiola MANGUM  1500 ml                                             360,-
Toscana, Włochy 2014

Aksamitne, gęste, eleganckie wino, z posmakiem dojrzałych śliwek 
i jagód. Taniny jedwabiste, podkreślające długi elegancki finisz.
W nosie aromat dojrzałych, soczystych czerwonych owoców.
Grona: Grona Sangiovese 70%, Merlot 30%. 



CHAMPAGNE / MUSUJĄCE



Dom Perignon Vintage 2012                                                         1399,-
Champagne, Francja 2012

Szampany Dom Pérignon nieodłącznie kojarzą się z prestiżem, 
wyjątkowym smakiem i specjalną okazją. Edycja 2012 potwierdza 
unikalny charakter i styl domu szampańskiego oraz rangę tego pre-
stige cuvée – prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnego 
i pożądanego spośród wszystkich szampanów. 
W smaku szampan zachwyca nutami migdałów, które zaskakująco 
przechodzą w suszone owoce, skórkę cytryny a następnie w lekko 
dymny finisz z posmakiem tosta. Na podniebieniu jest pełen 
ciepła, kremowy i krągły, początkowo owocowy nabiera
pełności i cięższych nut smakowych. Smak jest intensywny, 
doskonały, z delikatną kwasowością.

Louis Roederer Cristal 2013                                                         2244,-
Champagne, Francja 2013

Klejnot wśród szampanów. Wyprodukowany po raz pierwszy 
w 1876 dla cara Aleksandra II. Brylant wśród win. Nowo narodzony 
Champagne Cristal przychodzi do nas z cierpliwym sercem
pełnym obietnic. Został ukształtowany przez czas i unikalne 
kredowe gleby i jest teraz gotowy, aby cieszyć się nim po dziesięciu 
latach starzenia. Czas działał zdecydowanie na jego korzyść.
Champagne Cristal to gigant o cierpliwym sercu. Jest wciąż pełen 
młodości, nawet po wielu długich latach odpoczynku w piwnicach. 
Kreda skoncentrowała jego teksturę, nadając jej wyjątkową 
energię i zaskakującą głębię. Jego czystość napięcie, bogactwo 
i niezwykła wytrwałość wznoszą go ponad wszelkie granice. 
Rocznik byłn rokiem kontynentalnym, intensywnym i upalnym, 
z upalnymi temperaturami i pogodą, która była zwinną serią
słonecznych i chłodnych zaklęć. Cristal to ucieleśnienie
tej koncentracji, intensywności, energii i złożoności.



Champagne R.Dumont&Fils Brut Tradition 375ml                149,-
Champagne, Francja 2015

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 Cuvee Royale Brut                                      250,-
Lombardia-Franciacorta, Włochy 2020

Antinori Franciacorta Cuvee Royale Bru produkowane jest głównie 
z winogron Chardonnay oraz winogron Pinot Nero i Pinot Bianco, 
zbieranych w całości ręcznie.Charakteryzuje się ono jasnożółtym 
kolorem, kremową pianką z delikatnym i trwałym nalotem. 
W zapachu wyczuwalne nuty białej brzoskwini, jabłek oraz moreli. 
W smaku harmonijne, eleganckie i zrównoważone.

Idealnie nadaje się do aperitifów lub lekkich przystawek na bazie 
świeżych ryb, delikatnych białych mięs i owoców morza.

Cremant de Bourgogne NV Domine Glantenay                      229,-
Bourgogne, Francja 2021

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.



Viviane Humbrecht Cremant d’Alsace - Domaine Hirtz      189,-
Alsace, Francja 2014

Klasyczny alzacki crémant wytwarzany metodą tradycyjną.
W nosie dominują cytrusy i świeże zielone jabłka. W ustach króluje 
mineralność w otoczeniu czystych owocowych smaków. 
Wytrawne, BIO, niezwykle soczyste, o przyjemnej kwasowości.
Hirtz et Fils zostało założone  w jednej z najbardziej malowniczych 
wiosek Bas-Rhin, niedaleko Barr, Edy i Élisabeth Hirtz prowadzą 
rodzinną posiadłość od 1992 roku: 9 ha, z działkami w lokalnych 
grand cru. Tutaj nie ma drewnianych beczek,kadzie ze stali 
nierdzewnej, które według winiarza lepiej zachowują potencjał
aromatyczny i charakter tradycyjnych, alzackich odmian winorośli.

Surfine Cuvee, Vino Spumante Brut                                           166,-
Veneto, Włochy 2021

Charakterystyczny, delikatny bukiet żółtych owoców i polnych 
kwiatów, z nutą papryki (charakterystyczną dla Sauvignon Blanc). 
Wyjątkowo zrównoważone, wytrawne wino z przyjemnym 
i długim finiszem.Certyfikat - WEGANOK.
Foss Marai Surfine CUVÈE Brut to najbardziej wyrafinowana wersja 
historycznego Cuvèe tego producenta. Celem Foss Marai było 
ulepszenie samego produktu jeszcze bardziej, poprzez dojrzewa-
nie części wina bazowego w małych beczkach,(przez nie mniej niż 
sześć miesięcy) stosując technikę mikrooksydacji - w której miękną 
szlachetne taniny i kształtuje się podstawowy smak słynnego 
CUVÈE Brut, podczas gdy reszta wina dojrzewa w zbiornikach ze 
stali nierdzewnej nad osadem drożdżowym („sur lie”). 



Chapoutier - Alchimie La Combe Esteban Brut Nature      224,-
Rhone Valley, Francja 2018

Maison Chapoutier niesamowicie świeże wino musujące powstałe 
z gron Viognier . Nuty cytrusów, pomelo, żółtych owoców oraz mo-
reli zwieńczone eleganckim mineralnym wykończeniem. 
Długi posmak owoców cytrusowych,  skórki grejpfruta, bergamotki 
oraz moreli. Przyjemna kwasowość. Maison Chapoutier 
jest winiarzem produkującym wina z rzadkich szczepów które 
swoje nazwy zawdzięczają najpiękniejszym miejscom 
Doliny Rodanu. Wino jest całkowicie BIO.
Grona: 100% Viognier

Alma, Bellavista Gran Cuvee Franciacorta DOCG                  287,-
Franciacorta, Włochy 2020

Bellavista to najbardziej prestiżowa firma w regionie Franciacorta 
nazywa się Bellavista i jest ona chlubą włoskiego świata 
winiarskiego. Ze wszystkich win Belllavisty zawsze solidny ”Cuvee 
Brut” najlepiej oddaje jakość i klasę Franciacorty. Wino białe, 
obficie spienione, o barwie żółto-słomkowej z zielonymi 
refleksami. W zapachu wyczuwalna wielka słodycz, przechodząca 
w delikatną woń cytrusów, jabłek, cedru oraz białych kwiatów, 
którym towarzyszy lekki powiew wanilii. Przyjemnie kremowe 
w ustach. 
  
Rześkie i pulsujące życiem w swojej owocowej świeżości.Bardzo 
długie, zrównoważone, niezwykle eleganckie w finale. Rarytas ten 
powstaje w 90% z Chardonnay z 10% dodatkiem Pinota Bianco 
i Pinota Nero. Jego tajemnica zawarta jest w odpowiednim doborze 
gron pochodzących z 25 różnych „teroir” należących do Bellavisty. 
Jak również łączenia ich z pięcioma ostatnimi rocznikowymi 
spumante, przechowywanymi w piwnicach Bellavisty. 
Grona: 79% z Chardonnay, 20% Pinot Nero, 



La Favorita, Lambrusco Reggiano Secco DOC                           81,-
Emilia-Romagna, Włochy 2021

Doskonałe wino lekko musujące, wytrawne, czerwone wytwarzane 
drogą naturalnej fermentacji.
Barwa bardzo żywa rubinowo-czerwona. Bukiet trwały z odcieniem 
fiołkowym. W smaku wytrawne a zarazem owocowe, żywe, soczyste 
i świeże. Wino godne uwagi w upalne letnie dni.
Grona: Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino

Strada di Guia 109, Prosecco Valdobbiadene Superiore 
Extra Dry DOCG                                                                                 315,-
Veneto, Włochy 2021

Wybitne klasyczne Prosecco. Bogaty i intensywny bukiet emanuje 
elegancją akacjowych i jabłkowych aromatów. Łagodnie wytrawne, 
przepyszne w smaku.
Sugestie kulinarne: idealne do delikatnych ryb i dań z białego 
mięsa, a także doskonały wybór na wszelkie okazje w ciągu dnia, 
aby delektować się chwilami relaksu.
Grona: 100% Glera

La Favorita, Lambrusco Reggiano Dolce DOC                          81,-
Emilia-Romagna, Włochy 2021

Bardzo przyjemne białe lekko musujące wino, słodkie.
Wytwarzane drogą naturalnej fermentacji. Winorośl uprawiana jest 
w rejonie prowincji Reggio Emillia, skąd bierze się nazwa tego 
napoju. Barwa jasno - słomkowa. Bukiet owocowy, bardzo 
subtelny. W smaku delikatne, rześkie i świeże.
Grona: Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino



Prosecco Rose Brut - Borgo Veritas DOC                                    99,-
Veneto ,Włochy 2019

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

Novebolle Bianco Extra Dry                                                            79,-
Romagna Spumante DOC
Emilia-Romanga, Włochy 2022

Idealne do lekkich posiłków i kuszące wino musujące o jasno słom-
kowej barwie. Nos delikatny z akcentami egzotycznych owoców i 
aromatów kwiatowych. Rześkie i eleganckie na podniebieniu, świe-
że, smaczne, łagodnie wytrawne z klasycznie pięknym i trwałym 
perlażem. Niezwykle uniwersalne, doskonałe na każdą porę dnia.
Grona: Trebbiano 75%, Chardonnay 20%, Famoso 5%

Novebolle Romanga DOC Spumante to koncept, który wywodzi się 
z długiego doświadczenia w produkcji wina musującego w Roma-
nii, jeszcze na początku XX wieku. Historyczne publikacje głoszą 
niezwykłą elegancję i wysoką jakość win musujących z tego regio-
nu, utożsamiając je nawet z szampanem. Ten historyczny produkt, 
którego tradycja produkcji zanikała na przestrzeni epok, został 
teraz przywrócony do życia i od nowa zadziwia swoją urodą. 
Grona: 75% Trebbiano, 20% Chardonnay, 5% Famoso

Bio Essenthia, Prosecco Extra Dry DOC                                    120,-
Veneto,Włochy 2021

Prosecco Bio Essenthia powstaje wyłącznie ze zbiorów z upraw 
ekologicznych bez użycia pestycydów, herbicydów lub nawozów 
syntetycznych oraz z poszanowaniem dla ekosystemu.
Jest to wino BIO, EKO oraz ORGANIC w jednym!

Barwa jasna, słomkowo żółta i drobny elegancki perlage. 
Aromat kwiatowo-owocowy z nutami akacji i jabłka. 
Bardzo przyjemne w smaku, z doskonałą równowagą pomiędzy 



                                   WINA RÓŻOWE



 
Cantine San Marzano Tramari
Rose di Primitivo Salento IGT                                                      109,- 
Puglia,Włochy 2020

Tramari Primitivo Rose to wino o jasno różowym odcieniu. 
Intesywne aromoaty czerwonych owoców z nutami wiśni i malin. 
Świeże i eleganckie wino zrównoważone na podniebieniu. 
Grona: 100% Primitivo
Sugestie kulinarne: przystawki w stylu włoskim, zupy rybne, 
pieczone lub faszerowane ryby, świeże lub lekko 
dojrzewające sery. 
Grona: 100% Primitivo

Montepulciano d'Abruzzo Cerasuolo DOC                               118,- 
 Bologano ,Włochy 2020

Jedno z najpiękniejszych różowych win włoskich. Intensywny, 
pachnący bukiet, dobrze zbalansowany, o wyjątkowo przyjemnym 
aromacie. Świeże, delikatne i eleganckie na podniebieniu. 
Grona: 100% Montepulciano 



Ecologico Bobal  - Parajes del Valle                                             127,-
Manchuela, Hiszpania 2021

Parajes del Valle to stosunkowo nowa, ekscytująca winiarnia,
założona dopiero w 2018 roku. Od samego początku produkcją win 
znajmuje się młoda,doświadczona Marii-a Jover (28-letnia winiar-
ka, dla której Vegas Sicilia jest poprzednim pracodawcą).
Jej współczesne poglądy na winiarstwo zmieniają wina z tego re-
gionu. Wszystkie certyfikowane ekologiczne winogrona Monastrell 
pochodzą ze starych winorośli (15-40 lat).
Utrzymuje je stary system „Terraje”, co oznacza, że   winnice są wy-
najmowane rolnikom, którzy z kolei oddają 7% produkcji za dobrą 
pielęgnację winorośli. Prawie wszystkie 80-90-letnie winorośle w 
Jumilla są utrzymywane w ten sposób, ale są coraz bardziej zagro-
żone wyginięciem, ponieważ właściciele gruntów chcą zmienić 
system na bardziej produktywny i opłacalny system nawadnianych 
winnic. Parajes del Valle jest nieugięta, aby chronić system „Terraje”, 
płacąc nawet wyższą cenę za winogrona w celu zagwarantowania 
najwyższej jakości.

Intensywny, truskawkowy kolor. Eleganckie i słodkie aromaty czer-
wonych owoców, żelek i ziół górskich. Na podniebieniu czyste,
z nutami owoców leśnych i truskawek, zrównoważoną 
kwasowością i trwałym finiszem
Grona: 100% Bobal



WINA NATURALNE



Glou Glou Orange Fio Weine                                                         
139,-
Mosel, Niemcy 2021

Mieszanka Müller-Thurgau i Pinot Blanc z piaszczystej równiny 
aluwialnej Mozeli . Jedno z najciekwszych win pomarańczowych 
Niemiec! Bardzo delikatne w nosie nuty skórki/kwiatu pomarańczy 
z dotknięciem skórki limonki oraz żółtej brzoskwini.
Na podniebieniu bardzo soczyste, delikatne i orzeźwiające,
Grona: 50% Muller Thurgau, 50% Pinot Blanc

Glou Glou to wino POMARAŃCZOWE które idealnie komponuje 
się z „dzikimi połączeniami smakowymi„ jak  dania mięsne z sosem 
malinowym lub czekoladowym.

Macabeo Orange - Parajes del Valle                                            127,-
Manchuela, Hiszpania 2021

Parajes del Valle to stosunkowo nowa, ekscytująca winiarnia,
założona dopiero w 2018 roku. Od samego początku produkcją win 
znajmuje się młoda,doświadczona Marii-a Jover (28-letnia winiar-
ka, dla której Vegas Sicilia jest poprzednim pracodawcą).
Jej współczesne poglądy na winiarstwo zmieniają wina z tego re-
gionu. Wszystkie certyfikowane ekologiczne winogrona Monastrell 
pochodzą ze starych winorośli (15-40 lat).
Utrzymuje je stary system „Terraje”, co oznacza, że   winnice są wy-
najmowane rolnikom, którzy z kolei oddają 7% produkcji za dobrą 
pielęgnację winorośli. Prawie wszystkie 80-90-letnie winorośle w 
Jumilla są utrzymywane w ten sposób, ale są coraz bardziej zagro-
żone wyginięciem, ponieważ właściciele gruntów chcą zmienić 
system na bardziej produktywny i opłacalny system nawadnianych 
winnic. Parajes del Valle jest nieugięta, aby chronić system „Terra-
je”, płacąc nawet wyższą cenę za winogrona w celu zagwarantowa-
nia najwyższej jakości.

Wino POMARAŃCZOWE w lekkim stylu. Aromaty wosku, kwia-
tów, lekka, przyjemna kwasowość i długi finisz.



Carousel Pet Nat Gemischter Satz - Lesehof Stagard            179,-
Kremstal, Austria 2020

Pet Nat zawierający tylko dojrzałe winogrona. Fermentacja natu-
ralna powoduje uczucie mrowienia - każda butelka jest naprawdę 
wyjątkowa! Aromaty kwiatów oraz dojrzałych owoców pestkowych.
Grona: Neuburger / Muskatteller / Müller Thurgau z wybranych 
lokalizacji i to bez dodatku cukru czy siarki!

Carousel Pet Nat Zweigelt Rose - Lesehof Stagard                 239,-
Kremstal, Austria 2020

Dziki, żywiołowy i bardzo zachęcający w nosie z poziomkami, 
słodkimi malinami i owocami róży, w towarzystwie dużej ilości ziół 
i pachnących ciemnych kwiatów. Nuty drożdży, białego pieprzu i 
drzewa sandałowego otaczają to ekscytujące wino. Fermentowane 
samoistnie w stali nierdzewnej po 48 godzinach maceracji - 12 mie-
sięcy w stali nierdzewnej, 10 miesięcy na osadzie z gronami.
Grona: 100% Zweigelt

Fio Piu Piu Pet Nat Riesling                                                           157,-
Mosel, Niemcy 2022

Rozpoznawalny jako Riesling z pięknym, delikatnym
musem. Częściowo leżakowane w beczkach. Wszystkie winogrona 
pochodzą z winorośli Grand Cru. To eksperymentalne wino jest 
naprawdę „naturalne”, bez dodatku siarczynów i oczywiście niefil-
trowane. Nuty świeżego zielonego jabłka i delikatna konsystencja.
Wino niefiltrowane, bez dodatku siarki oraz cukru.

Fio Piu Piu Pet Nat Rose Zweigelt                                               239,- 
Mosel, Niemcy 2022

Świeże, wytrawne musujące wino z bogatą kwasowością. 
Nuty owoców leśnych, drożdzowo-chlebowe oraz jabłka.
Grona: 100% Pinot Noir
Idealne z makaronami, pizzą lub do picia solo.


