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Gancia Prosecco

wina musujące/szampany

wina czerwone

sparkling wines/champagnes

red wines

20cl

25zł

75cl

79zł

Pazo das Bruxas

Wino o delikatnym, słomkowym kolorze. Bukiet z lekką nutą chleba, pomarańczy i cytryny
nadaje mu delikatny i świeży smak oraz niesamowity aromat. Idealny do przystawek, jak
również makaronów, serów i owoców morza.
Bright straw yellow colour. The perlage is ﬁne and persistent with a particular sensation of
liveliness and elegance. Very delicate, fresh and harmonious bouquet with hints of bread,
orange and lemons. Perfect for aperitifs, it's the ideal with light pasta and rice dishes, fresk
cheeses and seafood. Excellent in cocktails.

Taittinger Brut Réserve

75cl

The colour of the wine is pale golden yellow. Serve as apperitiff, with sea fruits, ﬁsh and light goat
cheese.

75cl

15cl

Caleo Primitivo

120zł

Jasno żółte z zielonkawymi reﬂeksami. Intensywnie świeże i owocowe. Aromaty zielonego
jabłka, cytryny, grejpfruta i suszonych kwiatów. Na podniebieniu soczyste i orzeźwiające
o eleganckiej i ﬁnezyjnej strukturze. Idealne jako aperitif, owoców morza pod każdą postacią,
ryb oraz miękkich kozich serów.

Vina Esmeralda

259zł

75cl

75cl

14zł

69zł

Wino czerwone wytrawne, charakteryzujące się ciemną rubinową barwą z ﬁoletowymi
reﬂeksami. W bukiecie dominują nuty dojrzałych ciemnych owoców. W ustach dobrze
zbudowane, z delikatnymi taninami i pełnym, owocowym aromatem.
A dark, ruby-red colour with violet highlights. Intense and fragrant bouquet with a rich variety of
sensations.Pleasant, harmonic and velvety taste. Great wine for roasts. Excellent with cheeses
and soups

Rosemount Founders Shiraz

120zł

15cl

14zł

75cl

69zł

Lśniący, złoto żółty kolor. Delikatne, tętniące życiem bąbelki z przyjemną, długo
utrzymującą się pianką. Aromaty świeżych brzoskwiń, białych kwiatów i wanilii. Pełny
życia, świeży i harmonijny o smaku świeżych owoców i miodu.

Bogactwo aromatów, wyraźne nuty dojrzałych bananów, owoców egzotycznych, róży i jaśminu.
Delikatnie słodkie z posmakiem zielonych jabłek. Znakomite z owocami morza, rybami,
melonem z szynką i pasztecikami.

Głęboki czerwony kolor. Bogate aromaty dojrzałych jagód z pikantnymi nutami. Delikatne
taniny zapewniające przyjemne i owocowe zakończenie. Idealne do dań mięsnych oraz
bogatych włoskich makaronów.

The colour of the wine is pale golden yellow. The bubbles are ﬁne and the mousse is abundant
and persistent. The nose is suggestive of delicate hints of honey and fruits, with overtones of
peaches and vanilla. It has an end which is extraordinarily soft and notably full and longlasting. All in all, a rounded, bracing and mellow wine of great charm and sensuality.

A range of aromas, distinct notes of ripe bananas, exotic fruits, rose and jasmine. Delicately sweet
with green apple aftertaste. Perfect with seafood, ﬁsh, melon with ham and patés.

Medium bodied, deeply coloured wine with a rich aroma, ripe berry fruit characters
with spicy undertones.

Jean Leon 3055 Chardonnay

white wines

15cl

14zł

75cl

125zł

Przejrzysty, jasnożółty kolor. Intensywne aromaty owoców tropikalnych, charakterystyczne
dla odmiany Chardonnay z subtelną nutą dębu. Świeże na podniebieniu z wyraźnie znaczną
kwasowością oraz długim i eleganckim zakończeniem. Idealne doskorupiaków, ośmiornic,
kalmarów, tłustych ryb i grillowanej soli lub morszczuka.

wina białe

Caleo Inzolia

75cl

Clean and light yellow in color. Powerful, aromatic notes of tropical fruit characteristic of the
Chardonnay variety with subtle, soft hints of toastem oak that add complexity. Fresh on the palate
due to its notable acidity, long and elegant in the mouth with a balanced, lively ﬁnish. Pairs perfectly
with shellﬁsh, octopus and squid. Goes well with oily ﬁsh and grilled sole or hake.

69zł

Trivento Syrah Reserve

75cl

95zł

Żywy granatowy kolor. Aromaty gałki muszkatołowej i czarnej porzeczki połączone z nutami
tostowego chleba i czekolady. Wino o zdecydowanej strukturze i dobrej budowie oraz długim
wykończeniu. Idealne do grillowanego drobiu, indyka oraz dziczyzny.
Vivid garnet red colour. Nutmeg and black currant aromas combine with notes of toasted bread
and chocolate. Firm structured and harmonious body lingers in the ﬁnish. Ideal to grilled poultry,
turkey, wild boar.

Delikatna słomkowa barwa. Lekkie, świeże o aromatach zielonych owoców. Wytrawne,
dobrze wyważone i odświeżające. Sugestie: delikatne dania, pasty, sałaty.
It has a delicate, pale yellow colour. Light, fresh, with aromas of green fruits. Serve with delicate
meals, pasta and salads.

Rosemount Founders Chardonnay

15cl

14zł

75cl

69zł

Blado słomkowy kolor z zielonkawymi reﬂeksami. Atrakcyjne aromaty świeżych owoców
cytrusowych z nutą melona. Dobrze zrównoważone o kremowej konsystencji i długim,
przyjemnym zakończeniu. Idealne do owoców morza, ryb i potraw z kurczaka.

Gavi

75cl

125zł

Maranello Red

75cl

149zł

Słomkowo żółty kolor z zielonymi reﬂeksami. Intensywny bukiet z kwiatowymi aromatami
rumianku oraz owocowymi nutami zielonego jabłka. Przyjemne, harmonijne o dobrej budowie.
Sugestie: sałaty, risotto, pasty z jasnymi sosami.

Intensywnie czerwony kolor z ﬁołkowo-różowymi odcieniami. Świeże i owocowe o delikatnych
aromatach jagód i lekkich nutach wanilii. Eleganckie, gładkie, dobrze zbudowane o dobrej
kwasowości i długim ﬁniszu.Odpowiednie do pieczeni, dziczyzny i dojrzewających serów.

Straw yellow colour with greenish hues. Intense bouquet with ﬂoral aromas of camomile and fruity
notes of green apple. Pleasant and harmonious with a good body. Goes well with salads, risotto,
pasta with white souses.

Intense red color with mauve - pink shades. Fresh and fruity with delicate aromas of berries and
light vanilla notes . Elegant, smooth , well-structured with good acidity and a long ﬁnish . Suitable
for roasts , game and ripened cheeses .

Rich and well balanced wine with fresh tropical fruit melon characters, a hint of citrus and
a creamy mouth feel.

Maranello White
Riesling Mosel Gourment

75cl

95zł

Wino o jasnym, słomkowym odcieniu. Wyczuwalne nuty zielonego jabłka, pigwy,
brzoskwiń, cytrusów i odrobiny karmelu. Wino o zrównoważonej kwasowości. Idealnie
pasuje do ryb, wieprzowiny oraz cielęciny.
The color of wine is pale yellow. Hints of green apple, quince, peach, citrus and caramel. This
wine has balanced acidity. Great with ﬁsh, pork and veal.

75cl

149zł

Mercurey Rouge

75cl

180zł

Wino o jasno żółtym kolorze. Owocowy bukiet z typowymi aromatami dla szczepu Pinot Grigio,
Sauvignon Blanc oraz Chardonnay. Wyczuwalne nuty owoców takich jak gruszki, morele
i limonki. Dobrze zbalansowane o przyjemnej kwasowości. Idealne do przystawek, do świeżych
rybnych potraw oraz jako aperitif.

Piękny, ciemno rubinowy kolor. Wyczuwalne aromaty świeżych, czerwonych owoców oraz
przypraw. Okrągłe, owocowe z delikatnymi taninami tworzące dobry balans oraz długi, trwały
aromat który doceni każdy miłośnik oraz nowicjusz wina. Idealne w połączeniu z grillowanymi
mięsami, wędlinami.

The colour of the wine is pale golden yellow.Hints of pear and lime. Well-balanced, with nice
accidity. Serve with apperitiffs and ﬁsh meals.

Beautiful dark ruby color. Noticeable aromas of fresh red fruits and spices. Round, fruity with soft
tannins creating a good balance and long lasting aroma that will appreciate every lover and
connoisseur of wine . Ideal in conjunction with grilled meats and cold cuts .

