K A R TA W IN

Doskonale dopasowane wina dostarcza

Sangria - Love it!!! ........����������������������������������������������������������

1000 ml 

65

zł

Hiszpania
wino białe lub czerwone, rum, świeże owoce, syrop owocowy, lód

WINA DOMU

Vina San Juan Blanco ........�������������������������������������������������������������������������������
Hiszpania, DO La Mancha

białe, wytrawne

150 ml 
750 ml 

12
60

zł
zł

Jasny, cytrynowy kolor z zielonkawymi refleksami. W nosie łączy nuty jabłka,
brzoskwini, tropikalnych owoców i mineralności. W ustach świeże i owocowe
z delikatnymi nutami masła.

Vina San Juan Tinto ........�����������������������������������������������������������������������������������
Hiszpania, DO La Mancha

czerwone, wytrawne

150 ml 
750 ml 

12
60

zł
zł

Vina San Juan ma jasnoczerwony kolor i bogate. Jest złożone na podniebieniu z odrobiną
pieprzu, mokki i przypraw.

Vento di Mare Grillo ........����������������������������������������������������������������������������������
Włochy, Cantine Ermes, DOC Sycylia

białe, wytrawne

150 ml 
750 ml 

12
60

zł
zł

Słomkowy kolor z oliwkowymi odcieniami. Ta elegancka odmiana grillo ujawnia nam
w zapachu mieszankę owoców tropikalnych i śródziemnomorskich cytrusów.

Vento di Mare Nero D’Avola ........�����������������������������������������������������������
Włochy, Cantine Ermes, DOC Sycylia

czerwone, wytrawne

Głęboki czerwony kolor z fioletowymi odcieniami. Nos odkrywa mieszankę czerwonych
wiśni i malin. Na podniebieniu wyczuwalne są czerwone owoce i mineralność. Końcówka
zaokrąglona jest subtelnymi taninami.

150 ml 
750 ml 

12
60

zł
zł

WINA BIAŁE
Soave Classico Duca Del Frassino Garganega ........���������
Włochy, Wenecja Euganejska

białe, wytrawne

150 ml 
750 ml 

15
65

zł
zł

Wino ma piękny słomkowy kolor i delikatny aromat białych owoców, szczególnie jabłek.
Gładkie i harmonijne na podniebieniu.

Kressmann Monopole Blanc Sauvignon Blanc ........��������
Francja, Bordeaux

białe, wytrawne

150 ml 
750 ml 

15
65

zł
zł

Doskonale zrównoważone wino o pięknym, jasnożółtym kolorze z jasnozielonymi
refleksami. W jego świeżym bukiecie wyczuwalne są dojrzałe egzotyczne owoce
i nuty cytryny.

Ernst Ludwig Riesling ........����������������������������������������������������������������������������
Niemcy, Rheingau

białe, półwytrawne

150 ml 
750 ml 

15
65

zł
zł

Bladożółty kolor z błyszczącymi refleksami. Dyskretny bukiet z mineralnymi nutami
i świeżym cytrusowym aromatem. W ustach eleganckie z przyjemną równowagą
pomiędzy kwasowością i słodyczą.

Buenos Dias Verdejo ........��������������������������������������������������������������������������������
Hiszpania, Kastylia i Leon

białe, wytrawne

150 ml 
750 ml 

15
65

zł
zł

To wino ma słomkowy kolor z pięknymi zielonkawymi refleksami. Aromat owoców
cytrusowych, ananasa i ziół sprawia, że pozostawia świeży i długi posmak.

Pinot Grigio L a Di Motte ........���������������������������������������������������������������������
Włochy, Veneto

białe, wytrawne

150 ml 
750 ml 

15
75

zł
zł

Słomkowy kolor oraz przyjemnie orzeźwiający, owocowy smak sprawiają, że wino to
stanowi znakomity dodatek do wszelkich dań z drobiu.

L andmade Sauvignon Blanc ........������������������������������������������������������������
Nowa Zelandia, Marlborough

białe, wytrawne

Wino o delikatnym słomkowym kolorze z zielonymi refleksami i wyrazistym aromacie
tymianku oraz porzeczki. Idealnie podkreśla smak dań kuchni orientalnej.

30
 120

150 ml 

zł

750 ml

zł

W I N A C Z E R WO N E
Primitivo Marchesi Del Salento ........�������������������������������������������������
Włochy, IGT

czerwone, wytrawne

150 ml 
750 ml 

15
65

zł
zł

To wyśmienite włoskie wino ma wyjątkowo intensywną barwę. Jest dobrze
zbalansowane, a w jego smaku i aromacie można wyczuć delikatne nuty przypraw
i świeżej żurawiny.

Chianti Villa Campobello ........��������������������������������������������������������������������
Włochy, DOCG Chianti

czerwone, wytrawne

150 ml 
750 ml 

15
65

zł
zł

Chianti - legendarne czerwone wino, symbol włoskiej kultury. Genialne, lekko garbnikowe
z intensywnym bukietem i przyjemnym finiszem.

Cacadu Ridge Cabernet Sauvignon Petit Verdot ........��
Australia, South Eastern

czerwone, wytrawne

150 ml 
750 ml 

15
65

zł
zł

Wino o głębokiej fioletowej barwie i aromacie owoców leśnych, czarnej porzeczki z nutą
malin oraz śliwek. Na podniebieniu pozostawia subtelny smak świeżych ziół.

Valpolicella Classico Monte Baldon ........�������������������������������������
Włochy

czerwone, wytrawne

150 ml 
750 ml 

18
85

zł
zł

Wino urzeka rubinowym kolorem, zapachem młodych owoców i miękkim, delikatnym
smakiem.

Cocoon Zinfandel ........������������������������������������������������������������������������������������������
USA, Lodi Kalifornia

czerwone, wytrawne

150 ml 
750 ml 

18
85

zł
zł

Wino o głębokim czerwonym kolorze, dominuje mocny dębowy aromat, z nutami owoców leśnych, mięty i wanilii. Korzenny i bogaty posmak ze skoncentrowanymi owocami
jeżyn, dojrzałych śliwek i świeżych malin, o delikatnym finiszu.

Caliterra Carmenere Reser va ........�������������������������������������������������������
Chile, Colchagua

czerwone, wytrawne

Dobrze zbalansowane, bogate i okrągłe. Wyczuwalne aromaty dojrzałych śliwek,
lukrecji, białego i czarnego pieprzu które łączą się z nutami czekolady i tostów. Soczysta
i skoncentrowana paleta słodkich, delikatnych i dojrzałych tanin.

150 ml 
750 ml 

18
85

zł
zł

Nipozzano Riser va ........��������������������������������������������������������������������������������������
Włochy, DOCG Chianti Rufina

750 ml 

180

zł

750 ml 

190

zł

czerwone, wytrawne

Rubinowy kolor z dobrą konsystencją. Silne owocowe aromaty jeżyn, jagód i wiśni.
Słodkie nuty waty cukrowej z pikantnymi nutami goździków i gałki muszkatołowej.

Vina Pomal Reser va Tempranillo ........���������������������������������������������
Hiszpania, DO Rioja

czerwone, wytrawne

Wino o błyszczącym granatowo-wiśniowym kolorze z pięknym rdzawym odcieniem.
Jest eleganckie i zachwyca intensywnymi aromatami czerwonych owoców z nutami
lukrecji, przypraw, tytoniu i wanilii w tle.

W I N A D E S E R OW E
Tokaji Cor vus ........�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Węgry, Tokaji

białe, słodkie

150 ml 
500 ml 

15
65

zł
zł

Owocem mieszanki szczepów Furmint i Hárslevelű są wspaniałe nuty zapachowe:
kwiecistej łąki i orzeźwiającej cytryny. Wino słodkie, ale zrównoważone z solidnym
fundamentem kwasowości. Doskonałe uzupełnienie serów, ciast i deserów. Można
również pić samodzielnie jako wino deserowe.

Croft Twany Porto ........���������������������������������������������������������������������������������������
Portugalia, Douro

czerwone, słodkie

150 ml 
750 ml 

15
65

zł
zł

Doskonałe portugalskie wino. Ujmuje głębokim rubinowym kolorem oraz intensywnym
smakiem i aromatem czerwonych owoców.

W I N A M U S UJ ĄCE
Prosecco DOC Villa Delle Camelie ........�������������������������������������������
Włochy, Veneto

musujące, półwytrawne

150 ml 
750 ml 

15
65

zł
zł

Lekko musujące wino o jasnym, słomkowym kolorze, którego bukiet pełen jest aromatów
miodu, kwiatów oraz jabłek. W smaku jest niezwykle delikatne i bardzo
dobrze zbalansowane.

Codorniu Zero Alkohol ........���������������������������������������������������������������������������
Hiszpania

białe, wytrawne

Błyszczący jasnożółty kolor. Delikatne bąbelki. Owocowe aromaty jabłek, owoców
tropikalnych i delikatnych białych kwiatów. W ustach trwałe i świeże, z przyjemnym
finiszem.

150 ml 
750 ml 

15
85

zł
zł

S Z A M PA N Y

G. H. Mumm Cordon Rouge ........��������������������������������������������������������������
Francja

750 ml 

330

zł

750 ml 

330

zł

750 ml 

430

zł

750 ml 

330

zł

750 ml 

330

zł

białe, wytrawne

Ekskluzywny szampan typu brut o intensywnym, aromatycznym i owocowym bukiecie.
Zapach/Smak: Aromat limonki i grejpfruta, połączony z bogactwem świeżych owoców
takich jak białe brzoskwinie i jabłka, uzupełnione nutami wanilii, karmelu i orzecha

G.H.Mumm Demi Sec ........��������������������������������������������������������������������������������
Francja

białe, półwytrawne

Perfekcyjnie komponuje się ze słodkimi i owocowymi deserami
Barwa: złoto-żółta z odcieniami bursztynu
Zapach/Smak: owoce, aromat karmelizowanej brzoskwini oraz gruszki,
nuty wanilii i miodu

G.H.Mumm Rosé �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Francja

różowe, wytrawne

Szampan różowy typu brut. Wyjątkowy kolor powstaje dzięki dodaniu najwyższej jakości
czerwonych win z Bouzy. Barwa: intensywna - łososiowy róż z pomarańczowymi
i żółtymi refleksami. Jasne, eleganckie bąbelki
Zapach/Smak: intensywny aromat owoców leśnych, grejpfruta, malin
i czerwonej porzeczki.
Nuty karmelu i wanilii

Perrier-Jouët Grand Brut ����������������������������������������������������������������������������
Francja

białe, wytrawne

Odświeżające, eleganckie i dobrze zbalansowane wino. Intensywne i wszechstronne.
Barwa: złoto o pięknym odcieniu.
Zapach/smak: świeży i orzeźwiający aromat owoców i kwiatów (orchidea,
limonka, kapryfolium).

Perrier Jouët Blason Rose �������������������������������������������������������������������������
Francja

różowe, wytrawne

Szampan charakteryzuje się świetliście różowym kolorem z bladopomarańczowymi
refleksami. Pachnie granatami, gruszkami, morelami i czerwonymi pomarańczami.

Doskonale dopasowane wina dostarcza

