Wina czerwone wytrawne
Epicuro Italian Zinfandel

119,00

Puglia, Italy
Wino o solidnej strukturze, soczystych owocach
i aksamitnych taninach, które podkreślają idealną
równowagę wina. Zakończone długie z przyjemnym,
słodkawym finiszem.

Nos Racines Merlot

48,00
10,00

Languedoc, France
Charakteryzuje się czystym aromatem jagód,
jeżyn i fiołków. Wino o niskiej kwasowości,
bogatej strukturze z wyczuwalnymi, lecz niezbyt
intensywnymi taninami.

Ibericos Altos Crianza

119,00

Rioja, Spain
Wino od Hiszpańskiego giganta winiarstwa –Torres.
Bogaty aromat dojrzałych jagód, słodkiej wanilii, malin
i rodzynek. W smaku pełne, o mocno owocowym
smaku wiśni, ciemnej czekolady, lukrecji i przypraw.

Chocoholic Pinotage

109,00

Darling, RPA
Południowoafrykańskie wino z mocno
wyczuwalnymi nutami czekolady i espresso są na
tyle charakterystyczne, że producent zdecydował
o nadaniu butelce właśnie takiej nazwy. Delikatne,
waniliowe taniny dopełniają harmonijność i bogaty
smak.

Poggio Al Casone

125,00

Cinquantina Superiore DOCG,
Włochy (Toscana)
Wino z połączenia szczepów Sangiovese i Canaiolo.
Kolor głęboki, rubinowoczerwony, intensywny.
Przewazają aromaty malin, nuty jeżyn i wiśni, a także
przyprawy i kakao. Mocne, dobrze zbudowane z
dojrzałym owocem i wyrazistą taniną. Dobra struktura
z soczystym finiszem podkreślają wysoką jakość wina.
Dobre do wieprzowiny, baraniny, dziczyzny i dojrzałych
serów.

Karta
Win

Szampan
Veuve Aufray Brut

Wina białe wytrawne
159,00

A.C. Champagne, France
Wino wytwarzane z ręcznie zbieranych winogron
klasycznych szczepów Chardonnay, Pinot Meunier
i Pinot Noir. To bardzo przyjemny szampan, żywy
i łatwy w piciu przy każdej okazji. W posmaku przede
wszystkim egzotyczne owoce i kremowy charakter
przynosi łagodną świeżość i pełny perlisty finisz.

45,00

Vin Mousseux, France
Francuskie wino musujące, wyprodukowane metodą
charmat, o wyraźnie wytrawnym charakterze. Bardzo
delikatne z lekkimi i orzeźwiającymi aromatami jabłek
i gruszek z nutami tostowymi.

Scudo Argento Prosecco Treviso
Extra Dry

70,00

Veneto, Italy
Lekkie, wino musujące o delikatnej perlistej strukturze.
W zapachu dominują nuty kwiatowe. Smak wyraźnie
owocowy z wyczuwalnymi nutami dojrzałej gruszki.

Wina białe półsłodkie
Kendermanns Riesling Spatlese

78,00

Mosel-Saar-Ruwer, Germany
Niemieckie białe wino półsłodkie z regionu MoselSaar- Ruwer. Otrzymywane ze szczepu riesling. Bardzo
łagodne wino o owocowym smaku i długim słodkim
finiszu.

48,00
10,00

Languedoc, France
Francuskie wino z Langwedocji o jasno-słomkowym
kolorze i aromacie agrestu, Maraku i koszonej zielonej
trawy. W ustach delikatnie mineralne, odpowiednio
kwasowe, soczyste i rześkie.

Epicuro Pinot Grigio

Wina musujące
Frederic Chopin Brut

Nos Racines Sauvignon Blanc

75,00

Abruzja, Italy
Olśniewający słomkowo-żółty kolor. Świeże wino
z przyjemnymi aromatami jabłek i dojrzałych gruszek.
Harmonijne i dobrze zbalansowane o idealnej
kwasowości.

The Lyrup Riesling Gewurztraminer

75,00

South Australia, Australia
Połączenie 60% Riesling i 40% Gewurztraminer.
Delikatna kwiatowość i nuty owoców cytrusowych
z przewagą limonki. Dalej przeważa bogactwo olejku
różanego i miodu akacjowego. W ustach świeże,
cytrusowe, z lekką nutą przypraw.

Mamaku Sauvignon Blanc

99,00

Marlborough, New Zealand
Białe wino z regionu Marlborough o jasno żółtej barwie
ze słomkowymi refleksami. W aromacie dominują
owoce tropikalne z nutą agrestu i akacji w tle. W smaku
wyraźnie orzeźwiające z przyjemną kwasowością.

Wina czerwone półwytrawne
Santa Carolina Premio Red

48,00
10,00

Wina białe półwytrawne
Santa Carolina Premio White

48,00
10,00

Valle Central, Chile
Delikatne półwytrawne wino o złocistożółtej barwie,
pełne aromatów brzoskwiń, moreli z delikatną nutą
orzechów laskowych. W smaku zrównoważone
i świeże z harmonijnie połączoną bogatą paletą
owocowości.

Valle Cental, Chile (Chile)
Premio Red to wino ciemnoczerwonej barwy,
o owocowym aromacie, z nutą borówek, jagód,
miękkim, wyrazistym smaku i niskiej kwasowości.

Dry red wines
Epicuro Italian Zinfandel

119,00

Puglia, Italy
A wine with a solid structure, juicy fruits and velvety
tannins that emphasize the perfect balance of wine.
Finished long with a pleasant, sweet finish ..

Nos Racines Merlot

48,00
10,00

Languedoc, France
It is characterized by a pure aroma of berries,
blackberries and violets. Wine with low acidity, rich
structure with noticeable but not very intense tannins.

Ibericos Altos Crianza

119,00

Rioja, Spain
Wine from the Spanish giant of viticulture -Torres.
A rich aroma of ripe berries, sweet vanilla, raspberries
and raisins. The taste is full, with a very fruity taste of
cherry, dark chocolate, licorice and spices.

Chocoholic Pinotage

109,00

Darling, RPA
South African wine with strongly noticeable notes
of chocolate and espresso are on so characteristic
that the manufacturer decided to give the bottle
just this name. Delicate, vanilla tannins complete
harmoniousness and rich taste.

Poggio Al Casone

125,00

Cinquantina Superiore DOCG
Toscana, Italy
Wine from the combination of Sangiovese and
Canaiolo strains. Deep, ruby-red color, intense. The
aromas of raspberries, notes of blackberries and
cherries, as well as spices and cocoa prevail. Strong,
well-built with ripe fruit and expressive tannin. Good
structure with a juicy finish they emphasize the high
quality of wine. Good for pork, mutton, venison and ripe
cheeses.

Wine
List

Champagne
Veuve Aufray Brut

Dry white wines
159,00

A.C. Champagne, France
Wine made from hand-picked grapes of the classic
strains Chardonnay, Pinot Meunier and Pinot Noir. It’s
a very pleasant champagne, lively and easy to drink at
every occasion. In the aftertaste above all, exotic fruits
and creamy character brings mild freshness and full
pearly finish.

45,00

Vin Mousseux, France
French sparkling wine, produced using the charmat
method, with a clearly dry character. Very delicate with
light and refreshing aromas of apples and pears with
toasted notes.

Scudo Argento Prosecco Treviso
Extra Dry

70,00

Veneto, Italy
Light, sparkling wine with a delicate pearly structure.
The fragrance is dominated by floral notes. Taste
clearly fruity with noticeable notes of a ripe pear.

Medium-sweet white wines
Kendermanns Riesling Spatlese

78,00

Mosel-Saar-Ruwer, Germany
German white semi-sweet wine from the Mosel-SaarRuwer region. Obtained from the riesling strain. A very
mild wine with a fruity taste and a long sweet finish.

10,00

75,00

Abruzja, Italy
Dazzling straw-yellow color. Fresh wine with pleasant
aromas of apples and ripe pears. Harmonious and well
balanced with ideal acidity.

The Lyrup Riesling Gewurztraminer

75,00

South Australia, Australia
A combination of 60% Riesling and 40%
Gewurztraminer. Delicate florality and notes of citrus
fruit with a predominance of lime. Next is the richness
of rose oil and acacia honey. In the mouth fresh, citrus,
with a hint of spices.

Mamaku Sauvignon Blanc

99,00

Marlborough, New Zealand
White wine from the Marlborough region with a bright
yellow color with straw reflections.
The aroma is dominated by tropical fruits with a hint of
gooseberry and acacia in the background. The taste is
clearly refreshing with a pleasant acidity.

Medium-dry red wines
Santa Carolina Premio Red

48,00
10,00

Medium-dry white wines
Santa Carolina Premio White

48,00

Languedoc, France
French wine from Languedoc with a light straw color
and the aromas of gooseberry, Maraku and mowed
green grass. In the mouth, slightly mineral, respectively
acidic, juicy and crisp.

Epicuro Pinot Grigio

Sparkling wines
Frederic Chopin Brut

Nos Racines Sauvignon Blanc

48,00
10,00

Valle Central, Chile
Delicate semi-dry wine with a golden yellow color, full
of aromas of peaches, apricots with a delicate hint of
hazelnuts. Balanced and fresh with a harmoniously
combined rich palette of fruity.

Valle Cental, Chile (Chile)
Premio Red is a wine of dark red color, with a fruity
aroma, with hints of blueberries, berries, a soft,
distinctive taste and low acidity.

