
Prosecco Mionetto Prestige Collection Extra Dry
wytrawne/dry

  
11%

 glera
Francesco Mionetto

Wino o słomkowym kolorze z refleksami i aromacie złocistych jabłek z nutką brzoskwini. Zrównoważona kwasowość zapewnia orzeźwiający smak
o czystej wytrawnej końcówce. Wino wytwarzane jest poprzez delikatne ugniatanie winogron, gdzie moszcz oddzielany jest od skórek. Druga 
fermentacja (metoda Charmat) odbywa się w kontrolowanej temperaturze w zbiornikach ze stali szlachetnej.

The wine has a straw color with golden hues and aromas of apples with a hint of peach. Balanced acidity provides a refreshing taste with a clean dry 
finish. Wine is made by gently kneading grapes, where must is separated from the grape skins. The second fermentation (Charmat method) is carried 
out at a controlled temperature in stainless steel tanks.

Pohodzenie/Origin:
Zawartość alkoholu/Alcohol content: 
Szczepy/Varieties:
Producent/Producer: 

Włochy/Italy, Wenecja Euganejska/Veneto, Treviso DOC

Möet & Chandon Brut Impérial
wytrawne/dry

  Francja/France, Szampania/Champagne , Champagne AC
 12%

 chardonnay, pinot noir, pinot meunier
Möet & Chandon

Moët & Chandon Brut Imperial posiada szeroką rzeszę miłośników na całym świecie, przede wszystkim dzięki wysokiej jakości odzwierciedlającej 
potencjał największych w Szampanii winnic. Smak przepełnia owocowa świeżość: nuty jabłka, gruszek i cytrusów. Nos wypełniają aromaty świeżo 
pieczonych bułeczek francuskich oraz orzechów laskowych. Na podniebieniu łagodnieje, staje się pełen gładkości i finezji, a małe bąbelki i wyrazista 
kwasowość zapewniają elegancję i orzeźwienie. 

Moët & Chandon Brut Imperial has a wide cross-lovers around the world, mainly due to the high quality that reflects the potential of the largest 
vineyard in Champagne. Filled with fresh fruit taste: notes of apple, pear and citrus. Nose is full of aromas of freshly baked French buns and hazelnuts. 
It softens on the palate, becomes full of smoothness and finesse, and small bubbles and expressive acidity provide elegance and refreshment.

Pohodzenie/Origin:
Zawartość alkoholu/Alcohol content: 
Szczepy/Varieties:
Producent/Producer: 

WINA MUSUJĄCE
SPARKLING WINE

65,-

350,-

750 ml

60,-

750 ml

750 ml

Cava Galda Semi Seco
półwytrawne /semidry

: Hiszpania/Spain, Katalonia/Catalonia, Cava DO
: 12%

: macabeo, xarel-lo, parellada
: Fermi Bohigas

Białe musujące wino z Katalonii produkowane metodą szampańską. Wino posiada jasnosłomkową barwę z zielonymi refleksami. Przyjemne 
musowanie orzeźwia, a delikatna słodycz dodaje winu charakteru. Długi finisz z lekką kwasowością dopełnia całości. 

White sparkling wine from Catalonia produced by champagne method. The wine has a pale straw color with green hues. Pleasant refreshing 
effervescence and delicate sweetness adds a special character to the wine. Long finish with a slight acidity completes the wine.

Pohodzenie/Origin
Zawartość alkoholu/Alcohol content
Szczepy/Varieties
Producent/Producer



50,-
750 ml

Botalcura El Delirio Reserva Chardonnay Viognier
wytrawne/dry

Pochodzenie/Origin: Chile, Dolina Centralna/Central Valley
Zawartość alkoholu/Alcohol content: 13%
Szczepy/Varieties: chardonnay, viognier
Producent/Producer: Viña Y Bodega Botalcura

Trzecia część wina dojrzewała przez pół roku w amerykańskim i francuskim dębie. Bladożółty kolor z delikatnie złotawym połyskiem. Niezwykle 
czarujący i intensywny bukiet wspomaga egzotyczna, rodańska odmiana - viognier. Aromaty owoców cytrusowych, moreli, brzoskwiń i gruszek z 
nutami biszkoptowego ciasta. Gładkie w ustach.

The third part of the wine matured for six months in American and French oak. Pale yellow color with gentle golden sheen. Extremely charming and 
intense bouquet assists by exotic Rhone variety - viognier. Aromas of citrus, apricot, peach and pear with hints of biscuit dough. Smooth in the 
mouth.

Oude Kaap Elegant Wit 
półsłodkie/semisweet

11,5%
 

Pohodzenie/Origin: RPA/RSA,  Western Cape WO
Zawartość alkoholu/Alcohol content: 
Szczepy/Varieties: chenin blanc, riesling, gewurztraminer, muscadelle
Producent/Producer: Oude Kaap

Interesujący kupaż chenin blanc, riesling, gewurztramineri  muscadelle.  Bogaty, miękki i  łagodny  smak, z  wieloma  wpływami  brzoskwini,  moreli, 
melona i owoców  tropikalnych.  Wyraźna  słodycz  dobrze równoważy  się  z  wyczuwalną  kwasowością.

An interesting blend of chenin blanc, riesling, gewurztraminer and muscadelle. Rich, soft and delicate flavor with many influences of peach, apricot, 
melon and tropical fruit. Pronounced sweetness balances well with noticeable acidity.

WINA BIAŁE
WHITE WINE

Terre del Sole Pinot Grigio
wytrawne/dry

Pochodzenie/Origin: Włochy/Italy, Sycylia/Sicily,  Terre Siciliane IGT
Zawartość alkoholu/Alkohol Content: 11,5%
Szczepy/Varieties: pinot grigio
Producent/Producer: DAC

Młode, rześkie pinot grigio ze słonecznej Sycylii. Dużo dojrzałego jasnego owocu z przyjemną odświeżającą kwasowością. 
W głębi delikatne nuty mineralne. Całość wieńczy wyrazista, owocowa końcówka.

Young, crisp pinot grigio from sunny Sicily. Lots of ripe fruit with a pleasant light refreshing acidity. Delicate notes of minerals in the depths. 
The whole is crowned by a distinctive, fruity end.

55,-
750 ml

55,-
750 ml

Corinto Chardonnay
wytrawne/dry

Pochodzenie/Origin: Chile, Dolina Centralna/Central Valley
Zawartość alkoholu/Alcohol content: 12,5%
Szczepy/Varieties: chardonnay
Producent/Producer: Corinto Wines S.A.

Wino o jasnym, żółtym kolorze z zielonymi refleksami. Świeże, intensywne i kompleksowe z dużą mineralnością i przyjemnym owocowym 
charakterem. Przeważają owoce cytrusowez ananasem i grejpfrutem na czele. Wino delikatne z wyczuwalną kwasowością i świeżością.

The wine has a bright yellow color with green hues. Fresh, intense and complex with great minerality and a pleasant fruity character. Dominated by 
citrus fruit especially pineapple and grapefruit. Delicate wine with noticeable acidity and freshness.

40,-
750 ml



Chardonnay Planeta
wytrawne/dry

Pochodzenie/Origin: Włochy/Italy, Sycylia/Sicilia, Sicilia DOC
Zawartość alkoholu/Alcohol content: 13,5%
Szczepy/Varieties: chardonnay
Producent/Producer: Planeta

Chardonnay z obszaru Ulmo w północnej części Sycylii. Wino ma głęboki kolor w odcieniu złota. Wino fermentowane było w dębowych beczkach, 
z czego połowa była nowa. Efektem tego jest złożony nos, który jest dość ostry i kremowy. W głębi odczuwalne aromaty dojrzałych owoców 
cytrusowych. Usta również pełne kremowe z orzeźwiającą kwasowością. Łagodne nuty mineralne uzupełniają smaki dojrzałych brzoskwiń, miodu 
akacjowego i marcepana. Końcówka zrównoważona z elementami nut tostowych.

Chardonnay wine from Ulmo area in the northern part of Sicily. The wine has a deep color in a shade of gold. The wine was fermented in oak barrels, 
half of which was new. The result is a complex nose, which is quite spicy and creamy. In the depths felt aromas of ripe citrus fruit. The mouth is also full 
and creamy with a refreshing acidity. Delicate mineral notes complement the flavors of ripe peach and acacian honey and marzipan. Finish is 
balanced with elements of toasted notes.

Corinto Carménère
wytrawne/dry

Pochodzenie/Origin:  Chile, Dolina Centralna/Central Valey
Zawartość alkoholu/Alcohol content: 13%
Szczepy/Varieties:  carménère
Producent/Producer:  Corinto Wines

Wino powstało z flagowego szczepu z Chile. Delikatny, owocowy aromat z odrobiną przypraw  korzennych.  Łagodne  taniny, delikatna kwasowość 
oraz długa owocowa końcówka sprawiają, że wino powinno zadowolić niejedno podniebienie.

Wine was created from the flagship grape variety of Chile. Delicate, fruity aroma with a hint of spices. Mild tannins, fine acidity and a long fruity tip, 
make the wine that should please many palates.

Saurus Malbec
wytrawne/dry

Pochodzenie/Origin: Argentyna/Argentina, Patagonia
Zawartość alkoholu/Alcohol content: 14%
Szczepy/Varieties: malbec
Producent/Producer: Bodega Faimilia Schroeder

Czerwone wino ze szczepu malbec z południa Argentyny z regionu Patagonia. W świetle przedstawia intensywny fioletowo-czerwony kolor. Nos 
jest złożony, dominują aromaty czerwonych owoców: czereśnie i wiśnie połączone z nutami przypraw. Krótkie dojrzewanie w dębowych beczkach 
oddaje dotyk wanilii i karmelu. Podniebienie jest ładne, świeże i owocowe. Przyjazna struktura, łagodna tanina i długa owocowa końcówka.

Red wine made of malbec variety from Southern Argentina from Patagonia region. It presents intense purplish-red color in the light. The nose 
is complex, dominated by aromas of red fruits: cherries and sweet cherries combined with hints of spices. Short maturation in oak barrels gives 
a touch of vanilla and caramel. The palate is nice, fresh and fruity. Friendly structure, soft tannins and a long fruity finish.

Chablis 1er Cru Les Joyaux
wytrawne/dry

Pochodzenie/Origin: Francja/France, Burgundia/Burgundy, Chablis 1er Cru AC
Zawartość alkoholu/Alcohol content: 12,5%
Szczepy/Varieties: chardonnay
Producent/Producer: Jean Louis Quinson

Białe wino z francuskiej Burgundii z winnic sklasyfikowanych jako premier cru. Wino posiada jasnosłomkowy kolor z delikatnie zielonym połyskiem. 
Nos świeży, średniointensywny z przewagą owoców  cytrusowych. W głębi wyczuwalne nuty mineralne wsparte wyraźnym aromatem owoców 
grejpfruta. Usta wytrawne z intensywną, odświeżająca kwasowością. Duża zawartość owoców cytrusowych z przewagą białego grejpfruta. Długa, 
mineralna końcówka.

White wine from the French Burgundy vineyards classified as premier cru. The wine has a straw color  with a slightly green sheen. Fresh nose, 
medium intense with a predominance of citrus fruits. In the depths of palpable mineral notes backed distinct aroma of grapefruit. Mouth dry with 
intense, refreshing acidity. The high content of citrus fruit with a predominance of white grapefruit. The long, mineral tip.

WINA CZERWONE
RED WINE

750 ml

230,-

750 ml

140,-

40,-
750 ml

750 ml

60,-



La Jeunesse
wytrawne/dry

Pochodzenie/Origin: Francja/France, Langwedocja/Languedoc, Pays d'Oc IGP
Zawartość alkoholu/Alcohol content: 14,5%
Szczepy/Varieties: syrah
Producent/Producer: Domaine de la Baume

Wino o zdecydowanej rubinowej barwie. Delikatne, świeże aromaty jeżyn i fiołków wyczuwalne na nosie. W ustach  pełne  i skoncentrowane  
z  wiodącym  smakiem  czarnych śliwek i jeżyn.  Jedwabiste  taniny  rozwijają  się  w  delikatnie  pieprzną końcówkę.

Wine has a deep ruby color. Delicate, fresh aromas of blackberries and violets palpable on the nose. Full and concentrated in the mouth with
a leading flavor of black plums and blackberries. Silky tannins thrive in to slightly peppery finish.

La Atalaya
wytrawne /dry

Pochodzenie/Origin: Hiszpania/Spain, Kastylia La Mancha/Castilla La Mancha, Almansa DO
Zawartość alkoholu/Alcohol content: 16%
Szczepy/Varieties:: garnacha tintorera, monastrell
Producent/Producer: Bodegas Atalaya

Wino posiada głęboki rubinowy kolor z fioletowymi krawędziami. Uwodzicielski nos, bardzo dojrzałe jagody, jeżyna, aromatyczne zioła 
i delikatne, zauważalne aromaty kwiatów. Szczypta wanilii. Usta pełne i intensywne. Dominują aromaty dojrzałych jagód wsparte nutami 
waniliowymi pochodzącymi z dojrzewania przez 12 miesięcy we francuskich dębowych beczkach.

The wine has a deep ruby color with purple edges. Seductive nose, very ripe berry, blackberry, aromatic herbs and delicate noticeable floral aromas. 
A pinch of vanilla. Full and intense mouth. Dominated by aromas of ripe berries with hints of vanilla coming from maturation for 12 months in French 
oak barrels.

Barolo Prunotto
wytrawne/dry

Pochodzenie/Origin: Włochy/Italy, Piemont/Piedmont, Barolo DOCG
Zawartość alkoholu/Alcohol content: 14%
Szczepy/Varieties: nebbiolo
Producent/Producer: Marchesi Antinori S.R.L.

Legendarne czerwone włoskie wino z Piemontu. Powstało w oparciu o odmianę nebbiolo. Wino dojrzewało dwa lata w dębowych beczkach oraz 
kolejne 12 miesięcy w butelce. Usta i nos bardzo intensywne. Bogate w aromaty i smaki fiołka, śliwki  oraz odrobiny nut truflowych. Przyjazna 
kwasowość oraz rozbudowana tanina nadająca winu dodatkowej struktury. Długie, pełne, aksamitne, wspaniałe.

Legendary Italian red wine from Piedmont. It is based on a nebbiolo grape variety. The wine matures for two years in oak barrels and another 
12 months in bottle. Mouth and nose very intense. Rich in aromas and flavors of violet, plum and a bit of truffle notes. Friendly acidity and extensive 
tannin giving the wine additional structures. Long, full, velvety, great.

Zdjęcia win mają charakter poglądowy. 

750 ml

65,-

750 ml

65,-

750 ml

110,-

750 ml

160,-

Primitivo Contrada
wytrawne/dry

Pochodzenie/Origin: Włochy/Italy, Apulia/Puglia, Salento IGP
Zawartość alkoholu/Alcohol content: 13%
Szczepy/Varieties: primitivo
Producent/Producer: Contrada Monte
 
Czerwone wino z południa Włoch z regionu Apulia. Wyrazisty, nos ubrany w aromaty dojrzałych ciemnych owoców przeplatanych 
z łagodnymi nutami przypraw korzennych i ziemi. Usta średniej budowy z dużą dawką owocowego charakteru oraz odrobiną ziemistości. 
Zaakcentowana tanina, odświeżająca kwasowość oraz długi owocowy finisz.

Red wine from Puglia - southern Italy. Expressive nose with aroma of ripe dark fruit and with hints of spice and earth. Medium build with a large dose 
of fruit character and a touch of earthiness. Stressed tannins, refreshing acidity and a long fruity finish.


